
Reactie op de openbare consultatie voor de Aquo-standaarden van de volgende partij: 
 
- Rijkswaterstaat 
 
 
 
 
 
 



RIJKSWATERSTAAT 

Geacht forum standaardisatie, 
Onderstaand op verzoek van Andre de Boer namens Rijkswaterstaat reactie op de vragen die het Forum 
standaardisatie stelt bij de openbare consultatie voor het opnemen van de deelset van de Aquo standaarden als 
beschreven in de het expert document, in de lijst van open standaarden van het Forum standaardisatie. 
 
Vraag:  1. Zijn er volgens u in deze toelichting aanvullingen of anderszins wijzigingen nodig,  bezien , vanuit het 
doel van het document (het Forum en College Standaardisatie voorzien van een 
inhoudelijk relevante toelichting op de Aquo-standaarden). [paragraaf 1.1 t/m 1.4 van het , expertadvies]. 
Nee 
2. Bent u het eens met de door de expertgroep gekozen afbakening voor wat betreft de 
onderdelen van de Aquo-standaarden? [paragraaf 2.1 van het expertadvies] 
ja 
3. Bent u het eens met het door de expertgroep geadviseerde toepassingsgebied van de Aquo- 
standaarden? [paragraaf 2.2 van het expertadvies] 
ja 
4. Bent u het eens met het door de expertgroep geadviseerde werkingsgebied van de Aquo- 
standaarden? [paragraaf 2.3 van het expertadvies] 
ja 
5. Bent u het eens met de conclusie van de expertgroep inzake de openheid van de Aquo- 
standaarden? [paragraaf 3.1 van het expertadvies] 
ja 
6. Bent u het eens met de conclusie van de expertgroep inzake de bruikbaarheid van de Aquo- 
standaarden? [paragraaf 3.2 van het expertadvies] 
ja 
7. Bent u het eens met de conclusie van de expertgroep inzake de impact van de Aquo- 
standaarden? [paragraaf 3.3 van het expertadvies] 
ja 
8. Bent u het eens met de conclusie van de expertgroep inzake het potentieel van de Aquo- 
standaarden? [paragraaf 3.4 van het expertadvies] 
ja 
9. Bent u het eens met de samenvatting zoals de expertgroep geeft? [paragraaf 4.1 van het 
expertadvies] 
ja 
10. Bent u het eens met het advies van de expertgroep aan het Forum en College 
Standaardisatie? [paragraaf 4.2 van het expertadvies] 
ja 
11. Is/zijn er volgens u nog andere informatie of overwegingen omtrent de Aquo-standaard die 
aan het Forum en College Standaardisatie zou moeten worden meegegeven voor een besluit 
over het opnemen van de Aquo-standaarden op de lijst met standaarden? [paragraaf 4.3 van 
het expertadvies] 
nee 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Ardy Siegert, 
 
namens 
Andre de Boer 
Directeur Informatie en Rapportage 
Staf DG Rijkswaterstaat  

 


