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1. Opening 

Marcel heet iedereen welkom. Speciaal welkom voor John Smit als potentieel nieuw EG-lid. John werkt sinds eind 

juni voor Vallei en Veluwe. John is de opvolger van Karel Zondervan. Iedereen stelt zich even voor.  

2. Mededelingen 

 Marcel heeft een aantal agendapunten opgevoerd die hij wil toelichten. De strekking hiervan is dat we 

naarstig op zoek zijn naar de achterban bij de WS. Wie dienen we? Hoe zorgen we voor een goede 

communicatie? Wanneer doen we het goed? 

 P&ID’s is door het UO (Uitvoerend Overleg Waterketen) goedgekeurd. De businesscase is ook 

goedgekeurd. 

3. Actiepunten 

(Zie actiepuntenlijst onderaan dit verslag.) 

Paul geeft een toelichting op actiepunt 20190509-01. Hij legt uit waarom er wel iemand van Riowat als 

contactpersoon nodig is. De definities van Aquo en Riowat verschillen. Door het verschil in de definitie 

Zuiveringseenheid is er een grote discrepantie in Z-info tussen het aantal zuiveringseenheden. Annelies, Paul, 

Wijnand en Marcel maken een afspraak met Riowat. [actie] 

 

4. Wijzigingsvoorstellen 
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Er waren in dit overleg geen wijzigingsvoorstellen om te bespreken. Toon meldt dat wijzigingsvoorstel W-2012-

0015 Toevoegen defosfateringsinstallatie besproken wordt in de EG WV/WS (ter discussie). 

5. Terugkoppeling instrumentcodes (Jaap) 

Er zijn nu ca. 16 instrumentcodes door de werkgroep aangemaakt. Dit worden er ca. 25. Deze worden als 

wijzigingsvoorstel ingediend.  

Marcel vraagt om een lijstje aan te leveren aan de EG. [actie] 

Wijnand geeft aan dat er in verband met dubbelingen en hoe deze eenduidig te krijgen zijn er nog discussie over 

de instrumentcodes gevoerd moet worden. Geconstateerd is ook dat er nog een aantal instrumentcodes 

ontbreken in Aquo. 

6. Terugkoppeling NCS (Wijnand) 

Wijnand presenteert de vorderingen. Begrippen met beschrijving (evt. synoniemen) en code staan al in Aquo. De 

relaties met hoofdtaak, productlijn en (fysiek) proces zijn ingevoerd in Aquo. Wat niet in NCS maar wel in Aquo zit 

zijn alle symbolen. De tabel met NCS staat op de acceptatie omgeving. Wijnand is bezig met de rubriek en deel 

indeling (symbolen), het aanvullen van de relaties en de controle op volledigheid. Alfred helpt hierbij. Wijnand is 

nog op zoek naar een nieuwe visualisatie zodat het meer op de NCS website lijkt. Dit wordt gedaan om 

gebruikers sneller Aquo te laten gebruiken. Dit moet drempelverlagend werken. Acties zijn uitgevoerd op de test 

en/of acceptatieomgeving.  

Jaap heeft wel al discrepantie ontdekt. Er staan meer objecten op de V&V (NCS) site dan op Aquo.  

Wijnand hoopt voor de zomervakantie de wijzigingsvoorstellen gereed te hebben.  

Marcel vraagt of Jaap en Alfred mee kunnen in dit tempo. Jaap geeft aan dat ze er tijd voor vrij zullen moeten 

maken.  

Robin vraagt of het voor de huidige situatie is of moet de Tool Palette ook? Nu alleen de NCS website. Maar alle 

kennis die we opbouwen helpt voor het vervolg. IHW heeft ook al nieuwe vragen gekregen. Bijvoorbeeld voor 

geografie en geometrie symbolen. Gevraagd wordt om ook deze symbolen op te nemen in Aquo. Eerst wordt 

NCS afgerond. 

7. Besluit business case P&ID's door het UO (Marcel) 

 Raakvlak BC-system engineering 

 Raakvlak BC O-Info 

 

Marcel ligt de besluiten toe. De Tool Palette zit hierbij in. De besluitvorming heeft plaatsgevonden. De 

business case is goedgekeurd. Het is heel mooi dat dit gelukt is. Hier moet niet zonder meer aan voorbij 

worden gegaan.  Marcel wil dit vieren met NL. Hij stelt voor om dit te vermelden in de nieuwsbrief.  [actie] 

 

Mailen aan: 

 Contactpersonen bedrijfsvergelijking Zuiveren; 

 LOO (mag naar Robin de Bekker als voorzitter van LOO);  

 Gebruikersoverleg Z-info;  

 Platform waterassets; 

https://acceptatie.aquo.nl/index.php/Hoofdpagina
https://www.vallei-veluwe.nl/ncs/
https://test.aquo.nl/index.php/Hoofdpagina
https://acceptatie.aquo.nl/index.php/Hoofdpagina
https://www.vallei-veluwe.nl/ncs/
https://www.vallei-veluwe.nl/ncs/
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 ‘Deelnemers aan brede sessies’ (Annelies heeft overzicht);  

 Platform waterschapswerken (PWW) is projectenafdeling en is pas belangrijk als het ontsloten is. 

Nu alleen aan PWW melden dat het project start. Marcel geeft de naam van de secretaris aan 

Annelies door. [actie]; 

 

Jaap: Zijn er nog social media groepen? Niemand heeft hierop gereageerd. Dit is onbekend. 

 

Marcel vraagt of het LOO (Landelijk Overleg Onderhoudsmanagement) proactief mee kan gaan denken? 

Annelies lijkt dit een goed idee. Robin gaat hierin mee.  

De business case is goedgekeurd, nu moeten de financiën geregeld worden.  

Annelies: Licht toe hoe het verder gaat: De bemensing (IPM rollen) wordt nu door capaciteitsmanagement 

van hWh geregeld. Er lopen gesprekken, maar er is nog geen zicht op hoelang het zal gaan duren. Het 

project kan van start als er een projectleider is gevonden.  

Robin: Het is goed om LOO erbij aan te laten haken. Robin wil het alvast in de week leggen bij het LOO, 

maar wil daarvoor wel meer informatie hebben. Annelies levert de informatie aan. Zij stuurt de ondertekende 

BC aan de mensen. [actie]  

Bij de BC system enginering (SE) is Annelies ook betrokken. De BC SE kan dadelijk gebruik maken van de 

P&ID.  

Marcel: Als SE naar buiten treedt moeten wij mee. Annelies zal als het project begint een overleg tussen SE 

en P&ID organiseren.  

 

Business Case O-info.  

Er zijn goede gesprekken geweest. De BC is ook op de UO tafel geweest. Om te voorkomen dat het verzand 

wordt geadviseerd om het behapbaar te houden. Voor O-info wordt ook een BC geschreven. Dan wordt O-

info aan P&ID gelinkt. De laatste bouwsteen die ontbreekt in Aquo zijn de technische data. Deze moeten 

volgens Marcel ook in Aquo. 

8. Afhandelingsprocedure nieuwe voorstellen –(niet behandeld) 

Vanwege tijdgebrek is besloten om agendapunten 8, 9 en 10 te verschuiven naar de volgende EG 

vergadering. [actie]  

Op eerder toegestuurde voorstellen en vragen ontvangen we weinig reacties. Wat zijn de ervaringen? Vindt 

men het handig of niet?  

9. Beheer Aquo-standaard betreft historische waarden-(niet behandeld) 

Beheer standaard: in de Aquo-DS werd een domeinwaarde die aangepast werd altijd op historisch gezet, en 

een nieuwe waarde met dezelfde code/ID kreeg een nieuwe D_begin met Gepubliceerd. In de Wiki hoeft dit 

niet want dit wordt in de logfile bijgehouden. Je kunt hier een melding van krijgen. Wat vindt de gebruiker 

hiervan?  

10. Kennen we de ‘indieners’ van wijzigingen?  

Is min of meer bij 7 besproken 

11. Rondvraag 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.. 

Marcel sluit af met: We gaan door met het informeren van onze achterban.  
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Marco Winkel wordt de  opvolger van Paul Schyns. 

Marcel bedankt Paul voor al zijn inzet!  Paul gaat binnenkort met pensioen en gaat genieten van zijn 

welverdiende rust.🏁 

12. Volgende bijeenkomst & sluiting 

Volgend Expertgroep overleg is op donderdag 14 oktober 2021, graag tot dan!  

 

Actiepuntenlijst 

# Actie Uitvoerende 
Status-
datum 

Status 

2019050901 
Riowat vragen om een 
contactpersoon voor de EG AWK 

Annelies 
van der 
Ham 

29-4-2020 
 
 
 
 
 
20-5-2021 

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

Annelies loopt over, vertelt Paul. 
 
Annelies heeft poging gedaan, maar 
er is geen reactie geweest. Paul 
vertelt over grote discrepantie in Z-
info tussen aantal 
zuiveringseenheden. Dat komt door 
het verschil in definities tussen 
Riowat en hWh. Annelies geeft 
contact door aan Marcel. 
 

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

Marcel van 
Zutphen 

10-10-
2019 
 
 
 
20-5-2021 

Wacht op actiepunt 2017101101. 

WS Vallei en Veluwe betrekken bij 
testen nieuwe Aquo. 
 
Er is geen weerstand vanuit V&V. 
Punt blijft staan tot het zo ver is. 

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

Marcel van 
Zutphen 

20-5-2021 

Jaap vraagt of er op site V&V 
melding moet komen dat hij uit de 
lucht gaat met verwijziging naar 
Aquo. Dat is nog te vroeg 

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

Paul 
Schyns 

8-10-2020 
 
 
 
20-5-2021 

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

Hans Mollen vervangt Annelies. 

Annelies is aangehaakt. Punt 

afvoeren. 

2020100801 
PvA communicatie waar kan EG 
helpen in uitdragen wiki 

Koos 20-5-2021 
Communicatie via NB. Punt afvoeren 

2020100803 RfC maken n.a.v. W-2004-0004 Stephany 20-5-2021 
Nog niet uitgevoerd 

2021012701 
Nadenken over manier van 
communiceren naar de gebruikers. 
Ontwikkelingen nieuwe Aquo-wiki 

allen 20-5-2021 
Wacht op agendapunt 

2021012702 
Voorstel NCS instrumentcodes in 
Aquo (Alfred, Jaap van de Groep en 

Alfred van 
Mourik 

20-5-2021 Werkgroep is bezig, actiepunt mag 
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Eric Kottier.) Alfred (kartrekker).  afgevoerd worden 

2021012703 
Onderzoek mogelijkheid vastleggen 
emailadressen gebruikers Aquo-wiki 

Koos 
Boersma 

20-5-2021 
Nog geen actie 

2021012704 
Nadenken en doorgeven van 
mogelijke nieuwe kandidaten voor de 
EG 

allen 20-5-2021 
Niet direct behoefte aan nog meer, 

er is goede bezetting. Punt afvoeren. 

2021052001 Lijstje instrumentcodes aanleveren Alfred   

2021052002 Mailen besluit business case P&ID's Annelies   

2021052003 
Verschuiven agendapunt 8,9,10 naar 

volgende EG 
Toon   

2021052004 
Doorgeven naam secretaris PWW 

aan Annelies. (Start project P&ID's) 
Marcel   

2021052005 
Melden besluit business case P&ID's 
in nieuwsbrief IHW, hWH, Aquo. 

(Voorstel Marcel.) 
Marcel   

 


