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1. De expertgroep afvalwaterketen
a) Rol in het wijzigingsproces van de Aquo-standaard.

De expertgroep is toetsend, doet zelf geen wijzigingsverzoeken. Er zijn andere gremia in het
werkveld die dat kunnen doen. En ook personen kunnen dat doen.

In de procestekening ontbreekt de “nee” onderaan.
b) Samenstelling.

Vanuit Het Waterschapshuis (Annelies van de Ham, functioneel coördinator afvalwaterketen) is
contact gelegd met Riowat (rioleringsdeskundigen/ketenexperts binnen de waterschappen). De
voorzitter van Riowat heeft positief gereageerd, maar er is nog geen naam genoemd.

Marinus vertegenwoordigt Rioned. Bij strategische onderwerpen / beslissingen zal Eric Oosterom
deelnemen.

Een goede aanvulling van de expertgroep zou zijn iemand van beheer/processturing. Aanwezigen
zullen uitkijken naar mogelijke kandidaten.
c) Voorzitterschap.

Paul heeft al veel petten en wil zich als Z-info-beheerder kunnen opstellen.

Niemand meldt zich tijdens de vergadering.

Volgende bijeenkomst verder over praten.
d) Aandachtspunt: verwevenheid met project NCS in Aquo.
De expertgroep afvalwaterketen is voortgekomen uit de projectgroep “NCS opnemen in aquo”.
Projectgroep en expertgroep zijn om praktische redenen voorlopig nog met elkaar verweven. Dit heeft tot
gevolg dat “de slager zijn eigen vlees keurt”. De expertgroep is zich daarvan bewust en zal proberen dit
waar mogelijk te voorkomen. De expertgroep zal in ieder geval zelf geen wijzigingsverzoeken indienen.
Zie agendapunt 1.a.

2.

Wijzigingsvoorstel W-1204-0006_Delen_NCS_opnemen_in_Aquo
a) Het voorstel heeft ter openbare consultatie gelegen. Er is één reactie binnengekomen, van dhr. Bij de
Vaate (WS Scheldestromen). IHW is aan zet om deze reactie te behandelen. De expertgroep merkt het
volgende op richting IHW: Dubbele codering binnen aquo alsmede verschil in detaillering tussen de
werkvelden (afvalwaterketen, waterkwantiteit, etc.) hoeft geen probleem te zijn, we hebben immers met
verschillende domeinen binnen aquo te maken.
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b)

3.

Verdere procedure: RfC W-1204-0006 gaat ook de tweede openbare consultatieronde in (t/m 16
november). Het commentaar van Bij de Vaate van 21-10-2015 wordt door IHW verwerkt samen met
eventuele andere reacties die nog gaan binnenkomen uit de 2e ronde.
Vervolgens zal het voorstel besproken worden in de CCvD inclusief het commentaar uit de openbare
consultatie.

Het afstemmen van het beheer van de diverse standaarden
a) Er zijn drie standaarden voor informatie-uitwisseling over de afvalwaterketen.
De drie bedoelde standaarden zijn:




Z-Info standaardisatiecommissie / NCS; Paul vertoont een presentatie (bijgevoegd)
Rioned/GWSW; (presentatie Marinus) zie data.gwsw.nl
Aquo (presentatie Maria) zie http://www.aquo.nl/meer_lezen/update/wijzigingsprocedure/.

Hoe kan het beheer van die standaarden op elkaar worden afgestemd? De expertgroep zal waar nodig
adviseren bij welke standaard een voorstel het beste ingediend kan worden.
b)

Er is meteen al iets te bespreken: Aanvraag aanvullende codes voor NCS standaard (binnengekomen bij
Paul Schyns). Gezien de inhoud van het voorstel en de status van het voorstel “NCS opnemen in aquo”
(NCS is al bijna aquo) kan het verzoek het beste bij IHW ingediend worden.

4.

Agenda komende tijd
Overblijvende delen van NCS (technische namen en symbolen): Wie gaat het indienen? Er wordt een
werkgroep geformeerd door Marcel om het voorstel op te stellen en in te dienen bij IHW. Marcel wordt van de
nodige info voorzien door Sander en Paul.

5.

Rondvraag
Sander heeft een verzoek ontvangen van een ingenieursburo om CAD coderingen te uniformeren als
onderdeel van aquo. Herkent de expertgroep die behoefte? De expertgroep zegt: ja, die behoefte is er, mits
symbolen beheerd worden binnen aquo. Het ingenieursburo zal echter op zoek moeten naar een
opdrachtgever, bijvoorbeeld een of meer waterschappen, of de opdrachtgeverstafel.
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