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Aanwezigen

Afwezigen

•

Alfred van Mourik (WS Rivierenland),

•

Hans de Brok (WS de Dommel)

•

Paul Schyns (HWH),

•

Michel Slootweg (WSHD),

•

Eric van der Veeken (WS Scheldestromen),

•

Marinus Vonhof (Sweco)

•

Wijnand van Riel (IHW).

•

Hans Mollen (WS Brabantse Delta),

•

Eric Oosterom (RIONED).

1.

Opening & mededelingen

•

Marcel vraagt of vergadering wel door kan gaan met zo weinig leden. We besluiten van wel.

•

Hans de Brok was als potentieel nieuw EG lid uitgenodigd, hij is er niet. Stephany zoekt uit of hij volgende
keer weer uitgenodigd wil worden [actie].

•

Marcel vertelt dat werkgroep BC Toolpallet een communicatiemoment heeft met hun klankbordgroep. Een
onderwerp is het indienen van wijzigingen. Zij houden een reactietermijn van 2 weken aan op wijzigingen.
Marcel verwacht onrust omdat binnen Aquo wijzigingsvoorstellen langer duren (alleen wijzigingen duren
langer, toevoegingen kunnen op elk moment), hoewel er de laatste jaren maar enkele wijzigingsvoorstellen
zijn gekomen, komt dit toch altijd terug.

•

Marcel en Stephany zullen contact leggen met GWSW om afstemming NCS en GWSW. Stephany stuurt
juiste contactgegevens naar Marcel [actie]

•

Paul stelt dat we nu directe lijn met Z-info missen nu Maria weg is. Stephany is nu tijdelijk aanspreekpunt,
maar sluit niet aan bij overleggen.

•

In de uitnodiging is aangegeven dat als een EG-lid verhinderd is, hij/zij een vervanging als afgevaardigde zal
sturen naar dit overleg zodat er voldoende opkomst is en input geleverd kan worden voor een besluit. Mocht
vervanging niet lukken dan is een schriftelijke reactie op de wijzigingsvoorstellen ook mogelijk.

•

Naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom het coronavirus (COVID-19) is de geplande bijeenkomst van
26-3 jl van partners/sponsors, de Waterinfodag, verplaats naar dinsdag 8 september 2020.

•

De eerstvolgende IHW Netwerkdag staat voorlopig gepland op 21-1-2021

•

Het Aquo-Gebruikersoverleg voor vandaag gaat niet door vanwege het maatregelen rondom het
Coronavirus.

•

UO Afvalwater is nu tegelijkertijd. Volgende keer afstemmen met Annelies van der Ham. [actie]
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2.

Wijzigingsvoorstellen
RfC

Omschrijving

W-1910-0006 Aanpassing definitie drinkwater
W-1506-0050 Geconstateerde fouten in dwg bestanden NCS
W-1712-0013 NCS fase 2 Technische namen -deel 2

Advies Expertgroep
Akkoord. Logisch om wet te volgen, maar
definitie is wel heel specifiek.
Doorsturen aan WS Vallei en Veluwe (Karel
Zondervan) en vragen om het indien nodig aan te
passen. [actie]
Aandacht aan besteden in NCS project

W-1506-0050 en W-1712-0013 zijn ter discussie voorgelegd aan de EG.
3.

Opname NCS in Aquo-standaard

Wijnand van Riel, is half april voor 1,5 dag in de week begonnen als modeleur bij de Aquo-standaard. Hij gaat
samenhang tussen de termen (in domeintabel) in de nieuwe Aquo omgeving (Wiki) brengen. Hij is nog informatie
aan het verwerken. Volgende keer zal hij dingen kunnen laten zien.
Wijnand vraagt of de EG leden alleen vanuit de waterschappen komen? Nee, ook RIONED is aangesloten.
Binnen de EG is er zowel input vanuit de technologie als de techniek.
EG-leden laten Wijnand weten dat er veel info is en dat hij altijd vragen kan stellen.
Marcel wijst er nog eens op dat we de naam NCS niet meer moeten gebruiken, maar dat het Aquo-standaard is.
Marcel stelt voor om extra videobijeenkomst te doen met EG als Wijnand wat heeft om te laten zien en niet te
wachten tot het volgende EG-overleg op 8 oktober [actie]. Zo kan Wijnand feedback krijgen en blijft de EG
aangehaakt. Als het informatiemodel redelijk uitgewerkt is moeten we inhoud afstemmen met gebruikers. Ook
moeten gebruikers erop geattendeerd worden dat er mutaties plaats gaan vinden EG moet t.z.t. een marsroute
opstellen en die communiceren naar NL. [actie].
4.

Geurfilter en SKID
•

Evaluatie van het Aquo-wijzigingsproces aan de hand van W-2002-0006 “toevoegen SKID aan
domeintabel”. Volgens het Aquo-wijzigingsproces mag de beheerorganisatie (IHW) een toevoeging doen
zonder de EG te consulteren. In dit geval is dat niet gedaan omdat de Aquo-beheerders niet voldoende
kennis hebben van het gevraagde en is de EG schriftelijk geconsulteerd. De EG geeft aan hier blij mee
te zijn, omdat er anders het risico is dat er toch synoniemen in Aquo komen. Het Aquo-team wordt
opgeroepen om in dit soort gevallen gebruik maken van de expertise van de EG-leden. Het EG lid kan
dan de afstemming doen met de indiener van het wijzigingsvoorstel.

•

Er is gevraagd wat de code en symbool is voor Geurfilter in NCS/Aquo. Dit bleek nog niet te bestaan,
Alfred heeft op uitgezocht wat de meest logische symbolen en code zou zijn.
Voorgesteld is:
gr- voor Geurfilter
met symbolen uit WSRL P&ID Symbolenoverzicht 2013-2-0.pdf:
- P&ID-Symbool voor een chemisch geurfilter. NR 09-01-10.
- P&ID-Symbool voor een biologisch geurfilter. NR 09-01-07 en 7a of 09-01-08.

De vraag is of dit nu ook in Aquo moet worden opgenomen. Eric vraagt of het niet een synoniem is van
luchtbehandelingsinstallatie (LBI). Alfred heeft dat zo niet gevonden. LBI bestaat uit meerdere bouwdelen, een
bouwdeel is het geurfilter. Het gaat dus om het niveau waar je op kijkt. Als Wijnand verder is met zijn project dan
kunnen we bepalen of geurfilter wel of niet in Aquo hoort.
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5.

Business case P&ID

Marcel wil polsen in hoeverre de EG weet heeft van de P&ID business case waar HWH mee bezig is. Marcel is
de drijvende kracht, Annelies van der Ham trekt het vanuit HWH.
Alfred zit in de klankbordgroep. Paul weet als HWH-er ook hiervan en geeft ook aan dat de P&ID club bezig is
met nieuwbouw en heeft daardoor ander tempo dan de beheerclub. Eric wist ook dat dit project loopt.
Dit project is breder dan alleen AWK ook WV en WS gebruiken P&ID’s. Besluiten in dit project kunnen wel invloed
hebben op de P&ID’s van AWK omdat deels dezelfde onderdelen weergegeven moeten worden in een P&ID.
Daarom is het belangrijk dat de EG geïnformeerd wordt. Paul zal Annelies vragen om 3 weken voor elk Aquo EG
de stavaza/nieuwsbrief rond te sturen. Om zodoende de EG pro-actief te informeren. Een andere mogelijkheid is
dat Annelies aansluit bij de Aquo EG AWK. Ook wordt gemeld dat het project SE Tool (System Enginering)
raakvlakken heeft met de BC P&ID.
Dit punt moet volgende keer weer op agenda.
6.

Inventarisatie of EG’s volledig bemand zijn

Voor de EG AWK hebben we nodig:

7.

•

Technologen in de afvalwaterketen (zijn vertegenwoordig o.a. Hans Mollen)

•

Assetmanagement (zijn vertegenwoordigd o.a. Alfred van Mourik)

•

Inzamelingskant (zoals RIONED – Eric Oosterom)

•

Aansluiting met DAMO AWK. DAMO is GEO georiënteerd, EG AWK is proces georiënteerd. Als het
GEO domein stopt (bij de punt op lijn op de kaart) gaat AWK verder (in wat doet die punt of lijn op de
kaart, welke onderdelen zitten daar dan in). Deze input missen we nog. Stephany gaat Ruud Awater
vragen wie er bij de EG AWK kan aansluiten.

•

Een omgevingsmanager zou de verbindende functie kunnen zijn tussen gemeente en ons Annelies van
de Ham vragen of ze schriftelijk een soort van nieuwsbrief wil inbrengen in de EG of misschien wel EG’s
[actie].

Volgende bijeenkomst
8 oktober van 9.30 – 11.30

8.

Rondvraag
Niemand heeft iets voor de rondvraag.

9.

Actiepunten

#
2017101101

2019050901

Actie
Asset- informatiemanagement borgen
binnen IHW (incl. bouwen
informatiemodel AWK)

Riowat vragen om een contactpersoon
voor de EG AWK

Uitvoerende

Status-datum

Stephany de Maaijer

29-4-2020

Annelies van der
Ham

29-4-2020

Status
Loopt. Nieuwe
modelleur is begonnen.
Zie agendapunt 5.
Gereed
Oproep gedaan, geen
reactie ontvangen.
Annelies op 16-10-19
en 28-4-20 gevraagd
om reactie.
Annelies loopt over,
vertelt Paul.
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Gereed. Hele lijst
namen aangeleverd en
verwerkt in
relatiebestand IHW.
Marcel heeft gister mail
naar mij gestuurd. Moet
via Robin lopen, hij
stuurt het naar leden
Wacht op actiepunt
2017101101.
WS Vallei en Veluwe
betrekken bij testen
nieuwe Aquo.
Gereed. Personen die
zijn aangeleverd
(actiepnt:2019050902)
krijgen Aquo
nieuwsbrief waarin o.a.
updates worden
genoemd. Is niet een
ideale manier, maar
beter is er nu (nog) niet.

2019050902

Landelijk Overleg
Onderhoudsmanagement (LOO) vragen
om een contactpersoon voor de EG
AWK

Marcel van Zutphen

29-4-2020

2019050908

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

Marcel van Zutphen

10-10-2019

2019050910

Zorgen dat er een melding wordt
verstuurd naar het secretariaat van het
LOO voor elke toevoeging of wijziging
van domeinwaarden in de domeintabel
Waterketen_functienaam

Stephany de Maaijer

29-4-2020

Stephany de Maaijer

15-5-2020

Mail gestuurd.

15-5-2020

Mail gestuurd.

2020051401
2020051402
2020051403
2020051404
2020051405
2020051406
2020051407

Hans de Brok vragen of hij voor
volgende EG wil worden uitgenodigd
Contact leggen met GWSW voor
aansluiting bij opname NCS in Aquo
Afstemmen vergaderdata met UO
Afvalwater (Annelies van der Ham)
W-1506-0050 doorzetten naar Karel
Zondervan van WS Vallei en Veluwe
Extra overleg inplannen met Wijnand
over NCS in Aquo
Gebruikers NCS attenderen op
wijzigingen die gaan komen.
Annelies van de Ham vragen om
stavaza/nieuwsbrief te maken voor EG
van gerelateerde projecten

Marcel van Zutphen
Stephany de Maaijer
Stephany de Maaijer
Stephany de Maaijer
Marcel van Zutphen
Paul Schyns
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