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1.

Opening & mededelingen

•

Henny Bremmer en Oele Michiels (WS Vechtstromen) zijn uitgenodigd maar hebben afgezegd. Ze maken
ook geen deel uit van de expertgroep. Het is niet duidelijk hoe ze op de verzendlijst van de expertgroep
afvalwaterketen terecht zijn gekomen. Excuses van IHW voor deze gang van zaken. Maria zal zorgen dat de
verzendlijst “Expertgroep afvalwaterketen” wordt bijgewerkt (actie MR).
Eric Oosterom is voor het eerst aanwezig. Hij is bij Stichting RIONED programmamanager data en
informatie. Marinus Vonhof en Eric overleggen steeds met elkaar wie van beiden bij een
expertgroepvergadering aanwezig zal zijn.
Er is vandaag ook Aquo-gebruikersoverleg. De leden van de expertgroep afvalwaterketen hebben daarvoor
geen expliciete uitnodiging gehad. Dat is vreemd want iedereen die wel eens contact heeft gehad met IHW
over Aquo komt in principe terecht op de verzendlijst “Aquo gebruikersgroep”. De expertgroep waarschuwt
overigens dat dat niet meer mag onder de nieuwe privacywetgeving. Ook is het voor betrokkenen niet
duidelijk wat het betekent dat iemand op een verzendlijst staat. Wat krijgt die persoon dan, en wat wordt van
hem verwacht. Is hij ineens contactpersoon geworden…? Voor een suggestie voor een privacystatement zie
de website van Stichting RIONED. Maria zal navragen wat het IHW-beleid is m.b.t. de verzendlijst “Aquogebruikersoverleg”. (actie MR).
7 november is de IHW-netwerkdag, komt allen!
Voorzitterschap EG Afvalwaterketen: Marcel gaat het doen. Fijn!
Marcel: WS Vechtstromen is bezig een toolpallet te ontwikkelen voor het tekenen van P&ID’s. Een P&ID is
een technische tekening die schematisch laat zien hoe leidingen en andere onderdelen van een
procesinstallatie met elkaar verbonden zijn. HWH wordt gevraagd die toolpallet in beheer te gaan nemen.

•

•

•
•
•

•

Eric en Edwin hebben het GWSW en linked data kort toegelicht. De EG heeft dit met enthousiasme herkend
als techniek van de toekomst voor ontsluiting van modellen zoals Aquo en ook van datasets en gehele
gegevenshuishoudingen.
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2.

Actiepunten

#

Actie

Uitvoerende

Status

Status-datum

2016051901

Presentatie houden over Aquo
Binnen IHW bespreken hoe er tussen de
waterbeheerders afspraken gemaakt kunnen
worden over standaardisatie van informatie
m.b.t. asset-management.
Indienen voorstel voor opname resterende
technische namen NCS in Aquo

Maria Rosendal

Gereed

26-4-2018

Edwin Wisse

Loopt

26-4-2018

Sander Frauenfelder

Gereed

26-4-2018

2017101101

2017101102

Actiepunt 2016051901: Edwin geeft vandaag een korte presentatie over Aquo.
Actiepunt 2017101101: Edwin heeft contact met WS Rivierenland en Waternet. Die zijn bezig met een
objecttypenbibliotheek. Dat is inclusief relaties tussen objecten en activiteiten die je aan objecten koppelt.
GWSW is ook een objectenbibliotheek. Werken Hunze & Aa’s en Fryslan niet ook aan OTLs?
Actiepunt 2017101102: is gereed het voorstel ligt vandaag voor ter bespreking.
3.

Introductie Aquo-standaard
•
•

4.

Presentatie Aquo (EW)
Presentatie nieuwe Aquo omgeving, gebaseerd op Linked data (EW)

Wijzigingsvoorstellen

RfC

Omschrijving

Vraag aan expertgroep ter discussie

W-1712-0013.xlsx

NCS fase2 Technische namen - deel 2

Zie kolom O op tabblad “RfC Aquo-lex”

Er zijn nog veel gedetailleerde vragen voor meerdere begrippen. Het voert te ver die tijdens de vergadering
te bespreken. Marcel en Alfred willen Maria helpen het voorstel verder uit te werken.
Elk wijzigingsvoorstel wordt in slechts één expertgroep besproken. Op Aquo SharePoint kunt u zien in welke
expertgroepen wijzigingsvoorstellen besproken worden. De volgende wijzigingsvoorstellen liggen officieel
niet voor aan de expertgroep, maar zijn tijdens de vergadering wel toegelicht:
a.

Uit beheer nemen van domeintabellen die niet gebruikt worden in Aquo-informatiemodellen. Zie
nieuwsbericht en W-1712-0009 op de Aquo-SharePoint. Als u het nieuwsbericht, memo en RfC leest
weet u wat er van u verwacht wordt voor dit wijzigingsverzoek met grote impact.

b.

Verwijderen entiteiten en attributen uit Aquo-lex W-1804-0004

5.

Opname NCS in Aquo

•

IHW zal nagaan in welke mate voldaan is aan de opdracht voor opname van NCS in Aquo en wat er nog
moet gebeuren (actie EW). De expertgroep zal dan verder kijken wat er nog moet gebeuren om NCS uit de
lucht te kunnen halen. Verdere vragen die beantwoord zullen moeten worden:
Is er een Aquo-informatiemodel voor de afvalwaterketen nodig? Misschien een objecttypenbibliotheek. We
kunnen daarin leren van WSRL en Waternet.
Welke relatie is er met GWSW?

•
•
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N.B. Een collega van Marcel heeft geconstateerd dat er discrepanties zitten in de domeintabel
Waterketen_functienaam i.r.t. Aquo-lex. Fijn dat hij zo opmerkzaam is! Zou hij zijn bevindingen kunnen
doorgeven aan Maria of aan de IHW-servicedesk? Dan zorgen we er samen voor dat de fouten verbeterd
worden.

6.

Harmonisatie Aquo-GWSW
Bekeken is een lijst met begrippen uit Aquo-lex die ook voorkomen in GWSW. In de nieuwe Aquo-omgeving
zal bij die begrippen een verwijzing naar GWSW worden opgenomen. Op die manier zal het zichtbaar zijn dat
de betreffende begrippen in twee registers voorkomen. Met Stichting RIONED zal moeten worden
afgesproken wie welk begrip gaat beheren. Eric Oosterom en Edwin zullen daartoe de lijst met begrippen die
zowel in Aquo-lex als in GWSW voorkomen, doornemen (actie EW).

7.

Expertgroep afvalwaterketen
Samenstelling van de expertgroep afvalwaterketen: Zijn P&ID-deskundigen nodig? De expertgroep
constateert dat de technische werkgroep Aquo (TW Aquo) een betere plek is voor P&ID-deskundigen want
het gaat over de afname/het gebruik van symbolen die via aquo tools beschikbaar gesteld zullen gaan
worden. Actiepunt: Marcel neemt contact op met Edwin (voorzitter TW Aquo) om dat te regelen (actie MvZ).
De expertgroep wil graag op de hoogte worden gehouden van het proces.

8.

Volgende bijeenkomst
Volgend overleg: 11 oktober 2018. Dat overleg zal nog niet voorgezeten worden door Marcel, want dan heeft
hij vakantie. Ook Eric van der Veeken kan dan niet komen, want dan wordt hij verwacht bij het
Gebruikersoverleg Z-info. Kan IHW s.v.p. bij het inplannen van volgende vergaderingen rekening houden met
de vergaderingen van het Gebruikersoverleg Z-info en met Marcels agenda? Maria zal dat vragen aan het
IHW-secretariaat (actie MR).

9.

Rondvraag

10. Sluiting
#
2017101101

2018042601

2018042602
2018042603
2018042604
2018042605
2018042606

Actie
Binnen IHW bespreken hoe er tussen de
waterbeheerders afspraken gemaakt kunnen
worden over standaardisatie van informatie
m.b.t. asset-management.
Nagaan in welke mate voldaan is aan de
opdracht voor opname van NCS in Aquo en wat
er nog moet gebeuren.
Doornemen lijst met begrippen die zowel in
Aquo-lex als in GWSW voorkomen (met Eric
Oosterom).
Contact opnemen met Edwin i.v.m. opname
P&ID-deskundigen in TW Aquo.
Verzendlijst “Expertgroep afvalwaterketen”
bijwerken.
Navragen wat het IHW-beleid is m.b.t. de
verzendlijst “Aquo-gebruikersoverleg”.
Aan secretariaat IHW vragen bij plannen van
vergaderingen rekening te houden met
Gebruikersoverleg Z-info en agenda Marcel.

Uitvoerende

Status

Status-datum

Edwin Wisse

Loopt

26-4-2018

Edwin Wisse

Nieuw

26-4-2018

Edwin Wisse

Nieuw

26-4-2018

Marcel van Zutphen

Nieuw

26-4-2018

Maria Rosendal

Nieuw

26-4-2018

Maria Rosendal

Nieuw

26-4-2018

Maria Rosendal

Nieuw

26-4-2018
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