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Dit is het verslag van het tussentijds EG overleg Afvalwaterketen om elkaar eerder en beter te informeren,

1 Presentatie Aquo-wiki door Koos
Door Koos is een demo gegeven van de nieuwe Aquo-wiki. Men was erg enthousiast over de mogelijkheden.
Marcel vraagt alle deelnemers welke groepen/platforms/verenigingen enz. op de hoogte zouden moeten zijn van
de huidige ontwikkelingen. Dit naar aanleiding van de presentatie van Koos.
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2 Hoe gaan we de communicatie doen?
Afgesproken wordt dat alle deelnemers hierover nadenken en mailen welke groepen/platforms/verenigingen enz.
geïnformeerd moeten worden. (actie allen)
Marcel brengt in: Platform PWA, PWW en PWSO. VvzB maar dan met de toevoeging hoe bedden we dit in in de
organisatie(s)?

3 Stand van zaken NCS update
De laatste status is wegens afwezigheid (ziekte) van Wijnand niet behandeld. Wijnand heeft een overzicht
aangemaakt van de domeintabel Fysiek_proces. Het overzicht is nog niet volledig. Er wordt nog aan gesleuteld.
Deze is (nog) niet opgenomen in de Aquo standaard. Verzocht wordt om dit overzicht aan iedereen te sturen.
(actie Toon)
Aanvullende opmerking:
In het toegezonden exceloverzicht (domeintabel_fysiek_proces_compleet) van Wijnand is de kolom “Begrip” nog
niet volledig gevuld. De definities die bij de domeinwaarden horen zijn niet eerder ingevoerd in Aquo-lex. Aan
iedereen de vraag of men de kolom “Begrip” (Blad: Zonder begrip in Aquo) nog zoveel mogelijk wil aanvullen met
een definitie. Het gaat hierbij om een tiental domeinwaarden. Domeinwaarden komen in verschillende groepen
voor. De definitie hoeft maar éénmaal ingevoerd te worden.

4 Uitbreiden Aquo met NCS instrumentcodes wordt onderzocht.
Voorgesteld wordt om Aquo uit te breiden. Jaap, Alfred en Eric Kottier maken een voorstel (inbreng vanuit de
praktijk) om een opdracht op te stellen. Wat wil men en wat is ideaal. Alfred (kartrekker) neemt dit op zich. Alfred
stuurt het document naar Toon. (actie Alfred)

5 Algemene vraagstukken
Marcel wil met de EG nadenken over het gebruik van de Aquo standaard.
•

•
•

•
•
•
•

Hoe krijgen we inzicht in het gebruik van de Aquo-standaard. Moeten we de zogenaamde downloaders
en bezoekers van de Aquo site vragen zich in te schrijven en gaan we deze vervolgens actief benaderen
via nieuwsbrieven enz. Wie van de gebruikers download stukken? Hebben we zicht op de gebruikers?
Bijvoorbeeld: Vragen om emailadressen achter te laten door gebruikers. Hierdoor zijn we in staat de
gebruikers te informeren bij wijzigingen. Koos neemt dit mee. (actie Koos)
Gaan we actief de gebruikers bij de waterschappen opzoeken en faciliteren?
Hoe zien we de dynamiek die ontstaat indien ingenieursbureaus en aannemers moeten werken met de
Aquo standaard. Ook de termen en begrippen van de Aquo standaard moeten door hen gebruikt gaan
worden.
Aannemers en ingenieursbureaus moeten tekenen volgens de Aquo standaard.
P&ID's komen nu van de ingenieursbureaus. Deze P&ID symbolen moeten nu door de afnemers
(waterschappen) in de eigen pakketten ingetekend worden.
In de toekomst voorschrijven in de bestekken door de waterschappen enz.
Passen de huidige afspraken nog?

5.1 Gebruik Toolpalet
•
•

Hoe brengen we de Aquo, in relatie met de Toolpalet, naar de gebruikers?
Hoe weten de gebruikers van de Toolpalet, welke versie, welke wijzigingen heeft doorlopen?

 Hoe stimuleren we het gebruik van de Aquo standaard/Aquo-wiki?
•
•
•

Betrek het management (van de organisaties) bij het gebruik van de open standaarden;
Hoe zorgen we voor de juiste werkmethodiek;
Gebruikersgroep instellen om de standaarden toe te passen;
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•
•
•

Moeten we organisatorische wijzigingen aanbrengen?
Demo's verzorgen door IHW. (Zijn we hierop voorbereid?)
Pre-aquo voor toevoegingen om snel iets in te voeren. Hoewel niet expliciet besproken tijdens het
overleg dient dit punt ter verduidelijking behandeld te worden in het volgend overleg. (Pre Aquo is om te
kunnen testen en ervaren en bij te sturen zonder wijzigingsproces. Als het dan “goed” is kan het Aquo

•

•
•

worden.) (Behandelen in Expertgroep waterketen.)
Betrek de verschillende platforms: LOO (Landelijk Overleg Onderhoud), PWW (Platform waterwerken),
PWA (Platform waterassets). PWA is in oprichting Marcel stuurt een uitnodiging. (Zijn op zoek naar
deelnemers) (Actie: Marcel)
Inventariseer hoe de Aquo standaard gebruikt wordt. (Zowel bij de platforms maar ook het gebruik door
individuele gebruikers.)
Wie krijgt de nieuwsbrief en wie doet er iets mee.

6 Hoe organiseren we dat in de business case P&ID's.
P&ID projectgroep aansluiting op de EG AWK.
Het P&ID traject moet ervoor zorgen dat de P&ID’s voldoen aan de Aquo-standaard en dat zo nodig
aanvragen gedaan worden voor wijzigingen aan de Aquo-standaard.

7 Bezetting Expertgroep
Is de samenstelling nu goed? We werken nu enige tijd met meer techneuten.
•
•

Patrick Blom wordt benaderd. Naar verwachting heeft hij (deskundigen) in beeld die mogelijk in
aanmerking komen om zitting te nemen in de Expertgroep.
Wat zijn goede contacten? Wie kunnen we benaderen om aan te sluiten bij de EG? Iedereen denkt
hierover na en stuurt deze naar Toon. (Actie: allen) .

8 Actiepunten
De actiepunten uit het reguliere overleg zijn niet besproken in dit overleg. De nieuwe actiepunten zijn
toegevoegd.
#

Actie

2019050901

Riowat vragen om een contactpersoon
voor de EG AWK

2019050908

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

2020051401

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

2020051402

Contact leggen met GWSW voor
aansluiting bij opname NCS in Aquo

Uitvoerende

Statusdatum

Status

Oproep gedaan, geen reactie
ontvangen. Annelies op 16Annelies van der
10-19 en 28-4-20 gevraagd
29-4-2020
Ham
om reactie.
Annelies loopt over, vertelt
Paul.
Wacht op actiepunt
2017101101.
Marcel van
10-10WS Vallei en Veluwe
Zutphen
2019
betrekken bij testen nieuwe
Aquo.
Mail gestuurd. Hans wil graag
Stephany de
uitgenodigd worden voor
25-5-2020
Maaijer
volgend overleg.el eenheid.
Gereed
Marcel contactgegevens Eric
Oosterom gestuurd. Contact
Marcel van
25-5-2020 is gelegd. Marcel ook
Zutphen
uitgenodigd voor GWSW
overleggen.
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2020051403

Afstemmen vergaderdata met UO
Afvalwater (Annelies van der Ham)

Stephany de
Maaijer

2020051404

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

Stephany de
Maaijer

Extra overleg inplannen met Wijnand
over NCS in Aquo
Gebruikers NCS attenderen op
wijzigingen die gaan komen (site uit de
lucht als Aquo compleet is).

Stephany de
Maaijer

2020051405
2020051406

2020051407

2020100801
2020100802
2020100803
2020100803

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

Mail gestuurd. Van Annelies
25-5-2020 de vergaderdata ontvangen
Gereed
Mail met gemelde problemen
gestuurd.
25-5-2020 Karel heeft dit doorgegeven
aan Jaap van der Groep.
Gereed
15-7-2020 Overleg op 15-7-2020

Marcel van
Zutphen

Paul Schyns

PvA communicatie waar kan EG helpen
Koos
in uitdragen wiki
Er is behoefte aan tussentijdse
bijeenkomst. Bijv. even wiki bekijken.
Toon
NCS update etc. informatief overleg.
Rond febr./maart
RfC maken voor W-2004-0004
Stephany
Stephany maakt een nieuw
wijzigingsvoorstel namens EG AWK

Annelies zal of aansluiten of
stavaza maken, maar er is nu
8-10-2020 onderbezetting.
Hans Mollen vervangt
Annelies.
8-10-2020
8-10-2020

Overleg op 27 januari 2021
Gereed

8-10-2020

2021012701

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

allen

27-1-2021

2021012702

Voorstel NCS instrumentcodes in Aquo
(Alfred, Jaap van de Groep en Eric
Kottier.) Alfred (kartrekker).

Alfred van
Mourik

27-1-2021

2021012703

Onderzoek mogelijkheid vastleggen
emailadressen gebruikers Aquo-wiki

Koos Boersma

27-1-2021

2021012704

Nadenken en doorgeven van mogelijke
nieuwe kandidaten voor de EG

allen

27-1-2021
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