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Waterschap Hunze en Aa’s
“WaterPro, een veelzijdige procesapplicatie voor meer dan alleen
Vergunningverlening & Handhaving”

Hunze en Aa’s houdt zich dagelijks bezig met het water in Oost-Groningen en Noordoost-Drenthe. Het waterschap zorgt voor
schoon en voldoende water, voor sterke dijken die beschermen tegen overstromingen en voor waterwegen die goed bevaarbaar
zijn. Ze houden daarbij rekening met de verschillende belangen van natuur, landbouw en recreatie, zodat iedereen in het werkgebied prettig en veilig kan wonen, werken en recreëren.
Missie: waterschap Hunze en Aa’s staat voor veiligheid, schoon en voldoende water tegen lage kosten.
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“ Integratie van administratieve gegevens
met geo-informatie is krachtig. ”
Richard Smilda,
Beleidsmedewerker Informatiseren
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eindgebruikers. Op 1 januari 2016 is ook de Landelijke
Handhavingsstrategie beschikbaar gesteld binnen WaterPro.

Procesverloop
Vanuit het Omgevingsloket Online (OLO) worden de
aangevraagde vergunningen en meldingen via berichtenverkeer aangeboden in WaterPro aan Hunze en Aa’s.
De aanvragen worden als nieuwe zaak aangemaakt in

“ De medewerkers van CenterOne zijn goed op de
hoogte van de processen en ontwikkelingen die spelen
op de waterschapsmarkt. Hierdoor is CenterOne zeer
geschikt als leverancier voor deze procesapplicatie.”
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Hunze en Aa’s had al verschillende applicaties in gebruik ter
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Vervolgens kunnen de aangemaakte documenten en dossiers,
door de koppeling met het DMS, in zaken worden opgeslagen.

Een bijkomend voordeel van het afnemen van WaterPro is

Nieuwe dossiers in het DMS zijn vanuit WaterPro te raad-
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toekomstige ontwikkelingen van WaterPro.

Daarnaast is het mogelijk, door het gebruik van een open
standaard, om webservices (WFS/WMS) van kernregistraties,
zoals legger en kunstwerken, in WaterPro te integreren.
Ook zijn er koppelingen met Basisregistraties gerealiseerd,
bijvoorbeeld met het Nationaal handelsregister (NHR), om
de actuele bedrijfsgegevens eenvoudig op te zoeken en te
registreren in WaterPro. Deze koppelingen helpen om de
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