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Opsteller 

Toon de Rouw (IHW) 

Onderwerp 

Overleg EG Afvalwaterketen 

Notulist 

Stephany de Maaijer 

Datum en plaats overleg 

14 oktober 2021 10:00 uur online via Teams 

Voorzitter 

Marcel van Zutphen (WS Vechtstromen)  
 

Genodigden 

Leden    
Hans Mollen (WS Brabantse Delta),    
Alfred van Mourik (WS Rivierenland),    
Eric Oosterom (RIONED),    
Vervanger Paul Schyns (HWH),    
Michel Slootweg (WSHD),    
Eric van der Veeken (WS Scheldestromen),    
Marinus Vonhof (RIONED)   
Hans de Brok (WS de Dommel)  
Annelies van der Ham (Waterschapshuis)  
Stephany de Maaijer (IHW)   
Wijnand van Riel (IHW)  
John Smit (WS Vallei en Veluwe)  
Jaap van de Groep (WS Vallei en Veluwe)  

  
Agendaleden  
Lisette Brandt (HHSK)   
Marco Winkel (HHSK)   
Koos Boersma (IHW)  
Robin de Bekker (WS Drents Overijsselse Delta) 
] 

Indieners wijzigingsvoorstellen: 

Wijnand van Riel (IHW) nummer W-2107-0021 t/m W-

2107-0028 

Marcel de Lezenne (Aquon) W-2107-0013 

 

1. Opening (door de voorzitter) 

2. Mededelingen (door de voorzitter) 

 Live vergaderen mag weer. Wat wil men?  

 Het voornemen is om IHW en de Aquo-standaard breder bekend te maken bij leidinggevenden van EG-
leden door het jaarverslag van IHW ook aan hen te sturen. Daarvoor zouden we graag de emailadressen 
ontvangen.  

 De “parameterlijst….” gaat met deze aankomende update gewijzigd worden qua naam.   

 Oud RfC W-1805-0020 (kolom omschrijving in domeintabel Parameter vergroten) wordt eindelijk 
doorgevoerd.   

 Zoals eerder gemeld zullen de Aquo-DS en Aquo-lex vanaf de voorlaatste update 2021-06 niet meer 
worden bijgehouden. Ze waren tot op heden nog wel te benaderen, maar ook dat gaat vervallen na de 
update van 2021-12. Alle up to date gegevens van de Aquo-standaard zijn te vinden op www.aquo.nl  

 

3. Actiepunten uit vorig overleg (door de voorzitter) 

http://www.aquo.nl/
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Het verslag van het vorig overleg staat onderaan de pagina van de Expertgroep onder wijzigingsproces op 

www.aquo.nl.  

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  

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  

2021012703  

Onderzoek mogelijkheid vastleggen 

emailadressen gebruikers Aquo-

wiki  

Koos 

Boersma  
20-5-2021  Nog geen actie  

https://www.aquo.nl/file_auth.php/aquo/7/78/VER_EG_AWK_20210520.pdf
http://www.aquo.nl/
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2021052001  Lijstje instrumentcodes aanleveren  Alfred  
 14-10-

2021 
Zie W-2107-0021 

2021052002  
Mailen besluit business case 

P&ID's  
Annelies      

2021052003  
Verschuiven agendapunt 8,9,10 

naar volgende EG  
Toon     Agendapunt 5,6, van 14-10-2021 

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      

  

 

4. Wijzigingsvoorstellen (door secretaris) 

Elk wijzigingsvoorstel wordt in slechts één expertgroep behandeld (ter advies voorgelegd). Alle 

wijzigingsvoorstellen kunt u inzien op de Aquo-sharepoint1. De wijzigingsvoorstellen voor de komende 

updateronde vindt u in het menu links, onder Updateronde: 2021-12. Hier staan zowel de al doorgevoerde kleine 
wijzigingen als ook de nu ter advies voorgelegde wijzigingsvoorstellen aan de diverse EG’s. 
 
De wijzigingsvoorstellen die in dit overleg worden voorgelegd aan deze expertgroep vindt u in het menu links, 

onder Te bespreken in: EG Afvalwaterketen. 

 

Er staan 0 wijzigingsvoorstellen ter advies, 8 ter discussie (Wijnand licht W-2107-0021 t/m W-2107-0028 toe.) en 

0 ter info. 

 

5. Beheer Aquo-standaard betreft historische waarden  
 

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?   

 

6. Kennen we de ‘indieners’ van wijzigingen? 

7. Downloaden dwg bestanden 

In Wiki mogelijkheden uitbreiden om dwg bestanden te downloaden? 

                                                           
1 Op de Aquo-sharepoint dient u in te loggen met een gastaccount: Inlognaam: aquogast@gmail.com 

Wachtwoord: gastaquo2018, of vraag een persoonlijk account aan. Let wel, indien uw organisatie niet werkt met 
Office 365 zal de Aquo-sharepoint niet werken. Dit is op te lossen door een specifiek persoonlijk account aan te 
vragen bij de servicedesk van IHW waarbij u aangeeft dat u geen Office 365 gebruiker bent. Aquo-sharepoint 
gebruikersinstructie. 

 

https://hetwaterschapshuis.sharepoint.com/sites/aquo/Wijzigingsvoorstellen/Forms/202112.aspx
https://hetwaterschapshuis.sharepoint.com/sites/aquo/Wijzigingsvoorstellen/Forms/EG%20Afvalwaterketen.aspx
http://www.aquo.nl/documents/2019/05/gebruikersinstructie-aquo-sharepoint.pdf
http://www.aquo.nl/documents/2019/05/gebruikersinstructie-aquo-sharepoint.pdf
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8. Rondvraag 

9. Volgende bijeenkomst & sluiting 

Volgend Expertgroep overleg is op donderdag 12 mei 2022, graag tot dan!   

Doel van de Expertgroep zie www.aquo.nl. 

https://www.aquo.nl/index.php/Expertgroepen

