
 

 

Verslag Aquo Expertgroep 
Afvalwaterketen  

 Pagina 1 van 3 

Opsteller  

Toon de Rouw 

Onderwerp 

Verslag EG Afvalwaterketen 8 oktober 2020 

Notulist 

Toon de Rouw 

Datum en plaats overleg 

8 oktober 2020 via Zoom 

Voorzitter 

Marcel van Zutphen 

 

Aanwezigen 

 Genodigden 

Leden expertgroep (vereist) 

h.mollen@brabantsedelta.nl  

p.schyns@hetwaterschapshuis.nl  

eric.vanderveeken@scheldestromen.nl 

t.derouw@ihw.nl 

m.van.zutphen@vechtstromen.nl 

m.slootweg@wshd.nl 

Agendaleden expertgroep 

k.boersma@ihw.n  

s.demaaijer@ihw.nl  

 

Afwezigen 

A.van.Mourik@wsrl.nl 

Marinus.Vonhof@rioned.org 

eric.oosterom@rioned.org 

hdbrok@dommel.nl 

A.vanderHam@hetwaterschapshuis.nl   

 

 

1. Opening & mededelingen 

• Alfred van Mourik is afwezig vanwege familie omstandigheden. 

• Business Case P&ID is bijna gereed. Straks nog met Koos overleg over raakvlak met deze EG. Marcel 
vraagt zich af of er nog vragen zijn. Hij vindt het een duidelijk stuk. 

• Marcel kan weer niet op Aquo-sharepoint omgeving.  

• Ter info: W-1809-0001 en W-2009-0017 gaan over de domeintabellen Normgroep en Normkader, wij zijn 
met de uitwerking van deze kleine wijzigingen bezig. Wellicht dat hierin ook voor u nuttige toevoegingen 
worden doorgevoerd. Kijk binnenkort eens op Aquo-sharepoint. Toelichting één item komt op historisch 
te staan. De aanpassingen van de normgroep is een grote wijziging. Codewijziging van een numerieke 
code naar een lettercode. Aquo-kit heeft last van de numerieke code. 

• Graag reactie: W-2005-0016 Wijzigen definitie bemonsteringssoort. Bent u het eens dat de huidige 
definitie niet passend is? Heeft u een goede definitie? Wordt gebruikt binnen AWK. Nieuwe definitie is 
akkoord. We kijken of het procedureel nu al mee kan. 

• W-2004-0004 (toevoegen eenheid, en aanpassen omschrijving van n/min) is als volgt aangepast in de 
domeintabel eenheid:  
n blijft gewoon gebruikt worden zoals het was (nl. als exemplaren), de omschrijving van de eenheid 
n/min is aangepast naar exemplaren per minuut. 
De aanvraag voor het aantal omwentelingen (per minuut) is geworden: r= rotatie en r/min (Groep 

Overig). EG is verrast. Ze gebruiken n/min voor rotaties. Het zou duidelijker zijn om rpm te nemen dan 

r/min. Stephany maakt namens de EG/AWK op naam van Marcel een RfC voor wijziging naar rpm. Ook 

wordt gekeken naar de NEN norm en hoe het daarin staat. Daarnaast wordt gekeken of het past binnen 

de domeintabel eenheid.  

2. Wijzigingsvoorstellen 

Er zijn geen wijzigingsvoorstellen te adviseren.  
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3. StaVaZa opname NCS in Aquo 

Stavaza Opname technische namen NCS in Aquo deel 2  (Wijnand  van Riel.) – onder voorbehoud. 

Vanwege afwezigheid Wijnand is dit punt vervallen. 

Tonen symbolen in wiki omgeving. Koos heeft dit meegenomen in punt 4 

4. Demo Semantische wiki acceptatieomgeving  

• Koos demonstreert de wiki aan de hand van symbool pomp, begrip pomp.  (Alles is met elkaar 

verbonden.)  Ook IM en domeintabellen. Complimenten: Mooi en overzichtelijk        Nadat het systeem in 

productie genomen wordt (1 januari) zullen er nog diverse updates doorgevoerd worden. 

• Communicatie naar: Z-info gebruikers, waterschappen, LOO? Marcel wil een PvA over communicatie 

vanuit een visie naar alle doelgroepen.  Er moet meer gecommuniceerd worden. Koos: eerste lijn is 

Aquo gebruikers. Erik Kottier, Alfred kunnen ambassadeurs zijn. Neem hen mee (en anderen).  Aquo 

kan door betere communicatie meer onder de aandacht worden gebracht. Dit helpt bij het uitdragen van 

de Wiki. 

• Hans Mollen vraagt of acceptatie omgeving nu al beschikbaar is voor gebruikers. Ja, type in een 

internetbrowser https://acceptatie.aquo.nl. 

• Per 1 januari 2021 is de livegang van de productieomgeving. Wiki online is nu al te zien in acceptatie 

omgeving. Tot 31 maart worden zowel de oude als de nieuwe omgeving bijgehouden met nieuwe 

domeinwaarden en/of begrippen. Eerder was 1 januari gecommuniceerd, maar dat was met het idee dat 

we in de zomer al online waren. 

• Andere werkwijze bij fout correcties (dus geen inhoudelijke wijziging) in domeinwaarde waarbij ID/Code 

niet wijzigen worden in wiki niet op historisch gezet en opnieuw aangemaakt zoals nu wordt gedaan. 

Deze aanpassingen zijn wel in de logfile terug te vinden. Het is dus een andere werkwijze t.o.v. de oude 

omgeving. Dit beheer doen we ook op de begrippen.  

• Aan de uitleg over MDD door Koos zijn we niet toegekomen. Komt in GO op 12 november. 

 

5. Rondvraag 

Paul geeft aan dat de vergaderdata nog niet zijn verstuurd. Hij gaat rond de zomer met pensioen. 

Marcel heeft de behoefte om meer contactmomenten in te lassen. Gespreksonderwerpen zijn bijvoorbeeld: 

Nieuwe ontwikkelingen, NCS, Wiki. Besloten wordt in februari een datum te prikken. 

 

6. Marcel vertelt over Business Case (BC) P&ID 

Bereidwilligheid is hoog onder de waterschappen 18 van 21 zijn aangesloten. Enthousiaste groep. P&ID is een 

nationale standaard, WV/WS zit er voor een groot deel in. Werkvloer waterketen spreekt behoefte uit naar deze 

tool.  De tooling komt centraal beschikbaar. Besluitvorming zou dit jaar nog gereed zijn. BC is product waar aan 

gewerkt is, dat nu ter besluitvorming ligt. (Douwe Jan Tylkema is projectleider.) Marcel wil besluitvorming voor 

wijzigingen goed gaan organiseren zodat dit snel loopt. In samenwerking met gebruikersgroep en beheergroep 

P&ID. EG WS/WV  moeten nog aanhaken, zij gebruiken P&ID minder. NCS heeft ook namen en codes voor 

watersysteem, maar waterketen (AWK) is de gebruiker van 80% van de P&ID’s. P&ID’s kunnen echter ook voor 

WV/WS worden gebruikt.  
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7. Actiepunten 

# Actie Uitvoerende 
Status-
datum 

Status 

2019050901 
Riowat vragen om een contactpersoon 
voor de EG AWK 

Annelies van der 
Ham 

29-4-2020 

Oproep gedaan, geen reactie 
ontvangen. Annelies op 16-
10-19 en 28-4-20 gevraagd 
om reactie.  
Annelies loopt over, vertelt 
Paul. 

2019050908 
De NCS-website uit de lucht halen (als 
alle NCS-info is overgezet naar Aquo) 

Marcel van 
Zutphen 

10-10-
2019 

Wacht op actiepunt 
2017101101. 
WS Vallei en Veluwe 
betrekken bij testen nieuwe 
Aquo. 

2020051401 
Hans de Brok vragen of hij voor 
volgende EG wil worden uitgenodigd 

Stephany de 
Maaijer 

25-5-2020 

Mail gestuurd. Hans wil graag 
uitgenodigd worden voor 
volgend overleg.el eenheid. 
Gereed 

2020051402 
Contact leggen met GWSW voor 
aansluiting bij opname NCS in Aquo 

Marcel van 
Zutphen 

25-5-2020 

Marcel contactgegevens Eric 
Oosterom gestuurd. Contact 
is gelegd. Marcel ook 
uitgenodigd voor GWSW 
overleggen.  

2020051403 
Afstemmen vergaderdata met UO 
Afvalwater (Annelies van der Ham) 

Stephany de 
Maaijer 

25-5-2020 
Mail gestuurd. Van Annelies 
de vergaderdata ontvangen 
Gereed 

2020051404 
W-1506-0050 doorzetten naar Karel 
Zondervan van WS Vallei en Veluwe 

Stephany de 
Maaijer 

25-5-2020 

Mail met gemelde problemen 
gestuurd. 
Karel heeft dit doorgegeven 
aan Jaap van der Groep. 
Gereed 

2020051405 
Extra overleg inplannen met Wijnand 
over NCS in Aquo 

Stephany de 
Maaijer 

15-7-2020 Overleg op 15-7-2020   

2020051406 
Gebruikers NCS attenderen op 
wijzigingen die gaan komen (site uit de 
lucht als Aquo compleet is). 

Marcel van 
Zutphen 

  

2020051407 
Annelies van de Ham vragen om 
stavaza/nieuwsbrief te maken voor EG 
van gerelateerde projecten 

Paul Schyns 8-10-2020 

Annelies zal of aansluiten of 
stavaza maken, maar er is nu 
onderbezetting. 
Hans Mollen vervangt 
Annelies. 

2020100801 
PvA communicatie waar kan EG helpen 
in uitdragen wiki 

Koos 8-10-2020  

2020100802 

Er is behoefte aan tussentijdse 
bijeenkomst. Bijv. even wiki bekijken. 
NCS update etc. informatief overleg. 
Rond febr./maart 

Toon 8-10-2020  

2020100803 RfC maken voor W-2004-0004 Stephany 8-10-2020  

2020100803 
Stephany maakt een nieuw 
wijzigingsvoorstel namens EG AWK 

   

 

 

 


