Volgnr Sub

nr

Datum

Omschrijving

Motivatie aanpassing

Acties

ingediend

Publiceren: sorteer Subnr, Volgnr, Datum concept, Module
722

r36

20170907 RibX-versie en inspectie/reinigingsnorm aanpassen op
laatste versie: GWSW 1.3.2

847

a

20170711 Concept met URI DCBbe vervalt

Verbeteren ontologie
Verbeteren ontologie

883

20170429 Karakterisering 2 bij code BDC ontbreekt geheel in
het GWSW
20191216 Leidraad 01-2019 in ontologie opnemen

528

20181112 Waarneming constructie kolk: Wand defect

764

Aansluiten op nieuwe
normering

Verbeteren ontologie

722

r28

Hoe gaan we om met meerdere stagnaties bij 1 object

722

r29

Code GXT+JXT/Controle door reiniger: contractueel
hoeft niet altijd gecontroleerd te worden. Softwarematig er rekening mee houden dat controle ook in
erop volgende dagen kan gebeuren

722

r31

Stortbonnen ook aan activiteit Insp/Rein Kolken
koppelen

722

r32

Code BCA uitbreiden met materiaal-aanduiding.
Rapport = PCV/Links, Gres/Rechts enzovoort

722

r35

20170901 GAA en AAA zowel heen als terug verplicht

Verbeteren project

722

r37

20171020 GBM / GBO Omschrijving in tabel aanpassen

Verbeteren ontologie

722

r38

20171020 CCO / JCO Vorm deksel

Verbeteren project

722

r39

20171020 Kleinigheid in document

Verbeteren ontologie

Verbeteren project

20170907: Aan de keuzelijst voor Reiniging- en Inspectienorm is "GWSW 1.3.2"
toegevoegd. Idem voor de RibX-versie. Ook aangepast in het gepubliceerde RibXdocument
20190711/mv: Doogevoerd, bijbehorende collectie-element is identiek aan BCBbf
20191216/mv: Toegevoegd aan ontologie
20190429/sk: De RibX validator geeft daardoor onterecht een foutmelding
20200330/mv: Waarnemingen BXA en DXA (metingen) toegevoegd aan collectie LDR
(staat nog niet Leidraad, wel in RibX-document)
20191216/mv: Nieuwe leidraad opgenomen, alle toestandsaspecten, zonder
klassering.
20200420/mv: Aldus doorgevoerd in document en model
20200406/werkgroep: FAC - Wand defect toevoegen
20200318/mv: Nu alleen Bodem/deksel defect (FAA, FAB)
20181112/eo: Toevoegen?
20200420/mv: Aldus doorgevoerd in document en model. Wordt verwerkt in
validator, doorgegeven aan ontwikkelaar
20170421/Alex: dubbele elementen wel lastig programmeren. Projectteam: toch
doorzetten.
20170413/Werkgroep RIB: RibX aanpassen, elementen GXO, JXO mogen meerdere
keren voorkomen binnen één header
20160718: Voorstel: velden GXO/JXO kunnen meerdere id’s bevatten
(scheidingsteken “|”). Vergt toelichting in het document + maatwerk in de GWSW
Browser
20200420/mv: Aldus doorgevoerd in document en model
20170413/Werkgroep RIB: optioneel maken, GXT/JXT niet opnemen als er niet
gecontroleerd wordt
20160718: Voorstel: extra optie "C/Niet gecontroleerd". RibX aanpassen?
20200420/mv: Aldus doorgevoerd in document en model (EXW)
20170413/Werkgroep RIB: Voorstel volgen
20170310: Een extra element (verwijzing naar bon) in Kolk-header
20200420/mv: Opgenomen in model, de definitie bij BCA
20200406/werkgroep: Als opmerking toevoegen, geen consequenties voor Leidraad
20200318/mv: Staat niet in de leidraad 2019, dit punt laten vervallen?
20170413/Werkgroep RIB: Element Inlaat (in ZC) uitbreiden met kar3 voor
aanduiding materiaal + richting (na knik)
20170322: Kan via aparte header voor aansluitleiding, is omslachtig
20200420/mv: Aldus doorgevoerd in document en model
20200406/werkgroep: Altijd terugleveren. Bij onbekende leiding-id een GUID
terugleveren
20200318/mv: Niet altijd leidingreferentie bekend, aanscherping toelichting (wel bij
parallelle leidingen) voldoende?
20170901: Alles code "A". Zie mail Alex voor motivatie
20200420/mv: Aldus doorgevoerd
20171020/mv: Alleen document aanpassen, foute verwijzing en conditionele
verplichting niet vermeld
20200420/mv: Aldus doorgevoerd in document en model
20200406/werkgroep: Zowel CCO als JCO optioneel maken
20171020/mv: JCO ook verplicht terugleveren, gelijktrekken met CCO
20200420/mv: Aldus doorgevoerd
20171020/mv: Tabel - ABP heeft foute kleur. Zie ook punt 840

X Groot
Y Middel
Z Klein

Datum
toetsing
extern

Datum
concept

Omschrijving impact (op ontologie en toepassing)

z

nvt

20170907

z

20200406

20190711 Geen impact op externe en interne apps

y

20200406

20191216 Gering effect op interne app: Validator

x

20200406

20200330 Aansluiten op nieuwe inspectienorm. Vormt de basis
voor de nieuwe versie van de RibX-validator. Heeft
geen gevolgen voor het RibX-formaat, wel grote
gevolgen voor interne en externe apps

y

20200406

20200420 Gevolgen voor externe en interne apps

x

20170413

20200420 Effect op interne en externe apps: Validator en
Inspectie/reinigingssoftware

y

20170413

20200420 Gering effect op interne en externe apps: Validator
en Inspectie/reinigingssoftware

x

20170413

20200420 Effect op externe apps: Reinigingssoftware

y

20200406

20200420

y

20200406

20200420 Gering effect op interne en externe apps: Validator
en Inspectie/reinigingssoftware

z

20200406

20200420 Alleen ontologie+documentatie aanpassen

y

20200406

20200420 Gering effect op externe apps: Reinigingssoftware

z

20200406

20200420 Alleen ontologie+documentatie aanpassen

722

r40

20170608 Opdrachtgever bij onderaanneming

Verbeteren ontologie

722

r41

20170502 HBH / KBH Mix van soorten vervuiling

Verbeteren project

778

20190509 Synchroniseren Naam Riolering <xAP>

Verbeteren ontologie

913

20200318 RibX-versie en inspectie/reinigingsnorm aanpassen op Aansluiten op nieuwe
laatste versie: GWSW 1.5.1 en Leidraad 2019
normering

917

20181115 Voor BAH de kar3 gebruiken om aan te duiden wat de Verbeteren norm
soort belemmering is (takje, bal, blikje, oer, etc). De
huidige opbouw van kar3 verschuiven naar (nog niet
gebruikte) kwantificering

918

20181211 Toelichting bij GBC in document aanpassen

919

20181211 Naam van de nBO codes wijzigen, is vaak ook een URL Verbeteren ontologie

920

20181211 Code GBP, in document-tabel eenduidig Doel of
Reden gebruiken

Verbeteren ontologie

935

20200402 Karakterisering 3 bij DBF aanpassen

Verbeteren ontologie

939

20200414 Asbesthoudend voegmateriaal, hoe te verwerken?

914

932

20200420/mv: Aldus doorgevoerd in document en model
20200406/werkgroep: Opdrachtgever is de project-initiator (gemeente)
20170629/mv: opdrachtgever is diegene die het project initieert? Definitie
aanscherpen
20170608: Hoe gaan we om met opdrachtgever als de aannemer met een
onderaannemer werkt
20200420/mv: Aldus doorgevoerd in document en model
20200406/werkgroep: Niet aanpassen, eventueel via mengen van (dubbele)
waarnemingen
20170502/Peter: Half vet, half doekjes, enz. kunnen we niet aanduiden in de typevervuiling-lijst
20200420/mv: Aldus doorgevoerd in document
20200406/werkgroep: EAP (stelselnaam bij kolkreiniging) niet nodig
20190509/mv: Naam en Omschrijving van <GAP> en <JAP> wijken af van <AAP> en
<CAP>. Daarnaast: <EAP> ontbreekt, is dat ok?
20200420/mv: Aldus doorgevoerd in document en model. Normen worden GWSW
1.5.1 en RIBX 1.5.1
20200318/mv: Zodat herkenbaar is (ook voor validator) welke norm gehanteerd is.
Vanaf versie 1.5.1 geldt de Leidraad 2019
20200420/mv: In definitie van BAH doorgevoerd (alleen opmerking dus)
20200406/werkgroep: Niets aan wijzigen, via opmerkingveld
20200318/mv: Deze opmerking komt vast te laat door voor aanpassing van de
Leidraad?

z

20200406

20200420 Alleen ontologie+documentatie aanpassen

x

20200406

20200420 Effect op interne en externe apps: Validator en
Inspectie/reinigingssoftware

z

20200406

20200420 Alleen ontologie+documentatie aanpassen

y

20200406

20200420 Impact voor interne en externe apps (hoort bij
introductie Leidraad 2019)

y

20200406

20200420 Impact voor interne en externe apps

z

20200406

20200420 Alleen impact op ontologie+documentatie

z

20200406

20200420 Alleen impact op ontologie+documentatie

z

20200406

20200420 Alleen impact op ontologie+documentatie

20200420/mv: Aldus doorgevoerd in ontologie: kar3/I = Via Wand (voor leiding of
put). Stond al goed in document. Leidraad 2019 nog wel aanpassen.
20200406/werkgroep: Alleen kar3/I wijzigen: via putwand ipv buiswand
20200404/mv: Werkgroep Leidraad adviseert om karakterisering 3 te laten vervallen
20200404/fv:
- Algemeen: 3 I: via buiswand wijzigen in 3 I: via putwand
- Nadere toelichting op karakterisering 2 A is gewenst (via putwand, via scheuren, via
metselwerkvoegen, via reparatie)

z

20200406

20200420 Geen impact op externe/interne apps

Verbeteren norm en
ontologie

20200420/mv: Aldus doorgevoerd in model en document
20200414/mv: Een nieuw header-element “Voegmateriaal”.
De reeks nXP is nog vrij. Ik zou het ook voor inspecties en putten doen, dus AXP, CXP,
GXP, JXP, EXP toevoegen.
20200414/eo: Omschrijving: Voegenkit (mogelijk) asbesthoudend
Toelichting: Asbest kan gezondheidsrisico’s geven. Neem passende maatregelen om
veilig te werken. Zie https://www.riool.net/nieuws/asbest-in-voegenkit-bij-riolering

y

20200124 Code CEC (vorm putschacht) conform 13508-2/nl
toevoegen, staat niet in 13502-2/en

Aansluiten op norm

y

20200409 Jaar in gebruikneming toelichten in RibX

Aansluiten op praktijk
vakgebied

20200420/mv: Nog verwerken in document, hoofdstuk 2.4 herschrijven
20200406/werkgroep: Niet toevoegen, hou de Engelstalige norm aan. Zie ook punt
916
20200318/mv: Niet doorvoeren, is volgens mij een foutje in de nl-versie. Wordt als
waarneming DCO verwerkt
20200415/mv: Toelichten of wijzigen in RibX document, is al als subtype van
Begindatum in GWSW opgenomen
20200409/sv: In het GWSW heet het begintijd, gelijke naam geven

Verbeteren ontologie

20200420/mv: Aldus doorgevoerd in document
20200318/mv: Verwijzen naar de EN13508-2
20200420/mv: Omschrijving nBO in document aangepast.
20200318/mv: Beter omschrijven, zie de EN13508-2
20200420/mv: Consequent gemaakt voor alle nBP: het Doel. Conform EN13508-2
20200318/mv: Volgens Leo moet het Doel worden, is dat wel zo?

z

20200420

20200406

Geen impact op externe/interne apps

938

20200406 Mapnaam meegeven aan beeldmateriaal

20200420/mv: Document nog hierop aanpassen, er is hierover wel een aanbeveling
(hst. 6.9) maar het is nog niet voorgeschreven.
20200406/werkgroep: In document voorschrijven: ribx-naam = mapnaam voor
beeldmateriaal? Voorstel maken, wordt vervolgd.

z

20200406

Geen impact op externe/interne apps

