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Voorwoord

Meldingen van inwoners en bedrijven moeten niet alleen

meldingensoftware (4) dat een betere aansluiting geeft van

behandeld en waar nodig opgelost worden, zij kunnen

het stedelijk waterbeheer bij de algemene verwerking van

ook een bron zijn voor beter inzicht in de toestand en het

meldingen, (5) een bron van kennis is voor het functioneren

functioneren van de riolering. Deze publicatie beschrijft

van systemen, en (6) onbelemmerd uitwisseling mogelijk

het SUF-MELD Riolering voor eenduidige registratie van

maakt (zeker na de implementatie in het Gegevens

meldingen (het ervaren probleem), de oorzaak (diagnose)

woordenboek Stedelijk Water (GWSW)).

en de uitgevoerde acties. Dankzij de gestandaardiseerde
registratie ontstaan voor gemeenten nieuwe mogelijk

Met deze publicatie kunnen alle gemeenten kennis maken

heden om te leren, doelgerichter te beheren en beter

met het SUF-MELD Riolering. Stichting RIONED moedigt

te verantwoorden.

leveranciers van bestaande applicaties aan de standaard
op korte termijn te implementeren. De vervolgstap zal zijn

Uit de Benchmark rioleringszorg 2013 weten we dat de

de verdere integratie in de GWSW gegevensstandaard.

gemeenten gezamenlijk jaarlijks zo’n 70.000 meldingen

Dat zal een grote impuls zijn voor de ontsluiting en

gerelateerd aan de zorgplichten voor hemelwater, grond

combinatie van object- en beheergegevens uit verschillende

water en afvalwater krijgen. De vier grootste gemeenten

bronnen. Ook zal uitbreiding van SUF-MELD naar domeinen

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht hebben het

zoals ‘Wegen’ en ‘Groen’ verkend en zo mogelijk

voortouw genomen de registratie- en uitwisselstandaard

uitgewerkt worden.

SUF-MELD te ontwikkelen. Samen met enkele kleine en
middelgrote gemeenten hebben zij in een praktijkproef

Stichting RIONED is benieuwd naar de slimme combinaties

aangetoond dat het SUF-MELD voor elke gemeente

van gegevens en conclusies die gemeenten, samenwerkings

haalbaar én nuttig is.

regio’s, bedrijven en onderzoekers zullen gaan maken
op basis van het SUF-MELD Riolering, en vanaf 2017 het

Met SUF-MELD Riolering krijgt u (1) gestandaardiseerde

GWSW-Meld.

registratie van meldingen, (2) duidelijk voor zowel inwoner,
frontoffice medewerkers als stedelijk waterbeheerder (3) in

Hugo Gastkemper

een formaat dat is geaccepteerd door de leveranciers van

directeur
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Managementsamenvatting

De rioleringszorg zit midden in de transitie ‘van inspanning

III	De administratieve ‘achterkant’ van het meldingen

naar resultaat’, waarbij de service die gemeenten aan

proces, waarin de gemeente vastlegt wie verantwoor

inwoners en bedrijven verlenen centraal komt te staan.

delijk was voor de afhandeling en (waar mogelijk)

Daarnaast gaan gemeenten door de introductie van

wie het probleem heeft veroorzaakt. Ook dit deel

assetmanagement steeds bewuster met risicomanagement

sluit aan op de terminologie van de professional.

om. Deze omslag past goed binnen de bredere context
van het beheer van de openbare ruimte, waarbij het niet

SUF-MELD standaardiseert de registratie van problemen

langer gaat om de onderhoudsfrequentie maar het te

gerelateerd aan riolering en water die inwoners melden én

bereiken resultaat. Om hierin succesvol te zijn, is kennis

de registratie van voor de beheerder relevante gegevens

nodig van de relatie tussen benodigde inspanning (wat

uit het meldingenproces. De praktijkpilots met SUF-MELD

moet je ervoor doen?) en de geleverde service (wat levert

in 2015 hebben geleerd dat deze afhandeling per melding

het op/wat ervaart de burger?). Meldingen van inwoners

slechts paar muisklikken en maximaal één minuut kost.

en bedrijven zijn hierbij een belangrijke informatiebron.

Daarnaast is gebleken dat SUF-MELD zich eenvoudig laat
integreren in bestaande meldingensystemen en ook als

Waarom meldingen eenduidig registreren?

aparte applicatie te gebruiken is.

Tot nu toe was de gemeentelijke meldingenregistratie
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vooral gericht op een efficiënte afhandeling van meldingen,

Stichting RIONED neemt SUF-MELD stapsgewijs op in

die past binnen de eigen organisatie en ICT-omgeving.

het GegevensWoordenboek Stedelijk Water (GWSW), de

Omdat elke gemeente dat op haar eigen manier doet,

sectorstandaard voor eenduidige gegevensuitwisseling

is een enorme diversiteit aan registratiewijzen ontstaan.

(zie www.riool.net/gwsw).

Hierdoor gaat kostbare informatie verloren. Om van

Op https://www.youtube.com/watch?v=em7MVJ7ezXs

eigen meldingen en die van andere gemeenten te kunnen

ziet u een animatie van het meldingenproces conform

leren, heeft Stichting RIONED in 2014 op initiatief van

GWSW-Meld.

de G4-gemeenten een registratieformaat voor meldingen
opgesteld: het Standaard Uitwisselings Formaat MELDingen

Wat kunt u ermee?

Riolering, hierna genoemd SUF-MELD. Hiermee kunnen

De Nederlandse gemeenten ontvangen jaarlijks samen

gemeenten eenvoudig en eenduidig waardevolle informatie

70.000 rioolgerelateerde meldingen. Als zij deze meldingen

uit meldingen opslaan (registreren) en uitwisselen.

eenduidig registreren, komen snel veel gegevens beschik

SUF-MELD schrijft niet voor hóe zij met het meldingen

baar. Deze bron van informatie kunt u en kan het vakgebied

proces moeten omgaan, dat bepaalt elke gemeente

als geheel gebruiken om:

uiteraard zelf.

•	Assetmanagement verder te ontwikkelen, met daarin
de afweging van de doelmatigheid van proactief en

Wat is SUF-MELD en hoe werkt het?
SUF-MELD bestaat uit drie delen:
I	De ‘voorkant’ van het meldingenproces, waarin het
door de inwoner of bedrijf ervaren probleem centraal
staat. Dit deel sluit qua taalgebruik zo veel mogelijk
aan op de melder, die gemiddeld weinig inhoudelijke
kennis heeft van riolering en water in de stad.
II	De inhoudelijke ‘achterkant’ van het meldingen
proces, waarin de door de professional vastgelegde
oorzaak van het geconstateerde probleem en de

reactief beheer en een onderbouwde introductie van
risicogestuurd beheer.
•	De tevredenheid van de inwoners over de rioleringszorg
in uw gemeente te volgen.
•	Inzicht te krijgen in de volksgezondheidsrisico’s van
de rioleringszorg: hoe vaak komen inwoners in contact
met afvalwater?
•	De geleverde prestaties van de rioleringszorg te
benchmarken.
•	Het effect van maatregelen te meten: dragen investerin-

getroffen actie centraal staan. Dit deel bevat daarom

gen daadwerkelijk bij aan het oplossen van geconsta

ook vaktermen.

teerde knelpunten?

•	Grip te krijgen op veelvoorkomende oorzaken: welke
materialen en onderdelen leveren de meeste problemen
op? Door het grote aantal meldingen komt nuttige
informatie beschikbaar over de levensduur van objecten
en de effectiviteit van maatregelen.
•	Concrete handvatten om veelvoorkomende veroorzakers
van problemen, en dus meldingen, terug te dringen.
Deze rapportage is bedoeld als beschrijving van, handreiking
voor en achtergrondinformatie bij SUF-MELD voor medewerkers bij gemeenten die de standaard gaan (laten)
implementeren. Dit kunnen rioleringsbeheerders en
beleidsmedewerkers water en riolering zijn, maar ook
applicatiebeheerders. Stichting RIONED maakt in het
najaar van 2016 ook een praktische handleiding voor de
medewerkers (buitendienst en ingehuurde aannemers)
die de meldingen daadwerkellijk gaan registreren.
Bovendien zal Stichting RIONED bij leveranciers van
bestaande apps en frontoffice-software aandringen
op het implementeren van de SUF-MELD standaard.
Stichting RIONED zal initiatief nemen en ondersteunen
dat ook andere gemeentelijke vakgebieden een SUF-MELD
standaard krijgen, bijvoorbeeld ‘Wegen’ en ‘Groen’ in
samenwerking met CROW.
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1 Inleiding

10 <

1.1 Aanleiding
De Nederlandse gemeenten ontvangen gezamenlijk
jaarlijks ongeveer 70.000 rioolgerelateerde meldingen
(41 per 10.000 inwoners, Riolering in Beeld 2013). Voor
de registratie en afhandeling heeft elke gemeente een
eigen meldingensysteem ingericht. Per 100 km stelsel
variëren de aantallen geregistreerde meldingen aan
zienlijk; in de benchmark zijn de 10- en 90-percentiel
waarden respectievelijk 0 en 150. Bovendien slaan
gemeenten de aard van de meldingen, de achterliggen
de oorzaken en de getroffen acties vaak niet of in
aparte systemen op. Hierdoor kunnen zij lastig van de
eigen meldingen leren, laat staan van elkaars meldingen.
Ze krijgen vaak ook geen grip op de effectiviteit van
de afhandeling. Over de invloed op aantal en aard van
de meldingen van bijvoorbeeld stelselkeuze, onder
houdsfrequentie, zettingen en toegankelijkheid van de
meldingencentrale is zonder deugdelijke registratie en
analyse nauwelijks iets te zeggen.

STOWA het SUF-MELD Riolering ontwikkeld. Vanwege
de uitvoering en begeleiding van de praktijktests in
2015 is de werkgroep uitgebreid met Almere, Breda,
Cranendonck en Krimpenerwaard.
Het standaarduitwisselingsformaat geeft een heldere,
dekkende en logische indeling van meldingen. Bovendien
is het aan de voorkant herkenbaar voor de melder en aan
de achterkant nuttig en bruikbaar voor de beheerder.
Voor de duidelijkheid, SUF-MELD is alleen gericht
op meldingen, niet op klachten. Meldingen betreffen
tekortkomingen in producten en dienstverlening (zoals
in het functioneren van de (objecten en systemen
voor de) inzameling en het transport van afvalwater),
Klachten betreffen de wijze waarop de gemeente
zich jegens betrokkene of een ander heeft gedragen
(op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht).
SUF-MELD Riolering maakt het mogelijk om:

Door de toenemende druk op verantwoording, doel
matigheid en het redeneren van ‘buiten naar binnen’
is behoefte ontstaan aan een standaarduitwisselings
formaat voor meldingen (SUF-MELD) op het gebied
van riolering en, breder, stedelijk waterbeheer. Met zo’n
formaat krijgt u als rioleringsbeheerder inzicht in de
relatie tussen ontwerp, beheer en gebruik van de
stelsels én de aantallen en aard van de meldingen.
Niet alleen op basis van uw eigen meldingen, maar ook
die van andere gemeenten. SUF-MELD maakt namelijk
uitwisseling met en analyse van de meldingendatabases
van andere gemeenten mogelijk. Hiermee kunt u het
begrip doelmatigheid concreter invullen. Bovendien
stimuleert dit inzicht de dialoog met de gemeenteraad
over de in te zetten middelen en de te bereiken
prestatieniveaus voor de zorgplichten. Daarnaast
bieden meldingen een mogelijkheid om het risico
management, een belangrijk onderdeel van asset
management, te voeden met informatie.

•	Assetmanagement verder te ontwikkelen, met daarin
de afweging van de doelmatigheid van proactief en
reactief beheer en een onderbouwde introductie van
risicogestuurd beheer.
•	Meetbare prestatiedoelen in de systematiek van doelen,
functionele eisen, maatstaven en meetmethoden
(DoFeMaMe te formuleren gebaseerd op meldingen
(meer hierover in paragraaf 7.3.3).
•	De kwaliteit van het stedelijk waterbeheer en te meten
met behulp van meldingen en te vergelijken met andere
beheerders door benchmarking. Dit kan onder andere
inzicht bieden in de meerwaarde van proactief beheer
of in de tot nu toe gehanteerde beheerontwerpricht
lijnen en -vuistregels.
•	De effectiviteit van het meldingenproces en de
meldingsafhandeling te analyseren,
•	De tevredenheid van de inwoners over de rioleringszorg
te meten en in de tijd te volgen.
•	Inzicht te krijgen in de volksgezondheidsrisico’s van de
rioleringszorg: hoe vaak komen inwoners in contact

1.2 Doelstelling
Partners4UrbanWater heeft in opdracht en onder begeleiding van een werkgroep van Waternet (Amsterdam),
Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Stichting RIONED en

met afvalwater?
•	Het effect van maatregelen te meten: dragen de
investeringen daadwerkelijk bij aan het oplossen van
geconstateerde knelpunten?

•	Veelvoorkomende oorzaken van problemen per type
object te analyseren. Welke materialen en onderdelen
leveren de meeste problemen op?
•	Op basis van het grote aantal meldingen de verwachte
levensduur van objecten te bepalen.

GWSW-Meld-bestand. Deze stap ronden we af in
november 2016. Daarna volgt volledige integratie
van GWSW-Meld en meldingen-, rioleringsbeheer- en
inspectiebestanden. Meer informatie over het GWSW
vindt u op: www.riool.net/gwsw.

•	Veelvoorkomende acties om problemen op te lossen
te analyseren.
•	Veelvoorkomende veroorzakers van problemen te
analyseren.

Kortom: SUF-MELD stelt u op meerdere manieren
in staat van meldingen te leren.

1.3 Huidige versie en vervolg
SUF-MELD Riolering is in 2014 ontwikkeld en gerappor
teerd in Registratieformaat meldingen riolering
SUF-MELD 1.0. In 2015 is de systematiek getest aan de
hand van ruim 4.200 meldingen. De evaluatie daarvan
heeft geleid tot enkele inhoudelijke wijzigingen.
Daarnaast is de gebruikte terminologie hier en daar
aangepast om beter aan te sluiten op geldende
normering.
Deze publicatie Eenduidige registratie van meldingen
stedelijk water beschrijft de SUF-MELD-versie van 30 mei
2016. Om de sector te stimuleren meldingen eenduidig
te registreren, stelt Stichting RIONED SUF-MELD 1.2
kosteloos ter beschikking.
Stichting RIONED zet SUF-MELD stapsgewijs om naar
GWSW-Meld, als integraal onderdeel van het Gegevens
Woordenboek Stedelijk Water (GWSW). De eerste stap
is een mapping van de in SUF-MELD gebruikte termen
op GWSW-termen, dat is, het systematisch vergelijken
van en koppeling tussen identieke concepten in enerzijds het SUF-MELD en anderzijds het GWSW. Concreet
ontsluiten we vanuit een aparte versie van dit SUFMELD-document via hyperlinks de GWSW-definities
van deze termen. Deze eerste stap is in september
2016 afgerond door plaatsing van dit document op
www.riool.net.
In de tweede integratiestap komt een interfacespecificatie beschikbaar waarmee u gegevens uit uw
meldingenbestand kunt importeren naar een neutraal

Stichting RIONED zal in het najaar van 2016 ook een
praktische handleiding maken voor de gemeentelijke
medewerkers die de meldingen daadwerkellijk gaan
registreren.

1.4 Auteurs
Cornelis de Haan en Jeroen Langeveld (beiden
Partners4UrbanWater) hebben dit rapport geschreven.
1.5 Leeswijzer
Hoofdstuk 2 geeft een standaardopzet van het
meldingenproces en een overzicht van de benodigde
gegevens.
Hoofdstuk 3 beschrijft kort de drie delen van de
SUF-MELD-systematiek.
Hoofdstuk 4 gaat in op deel I: het melden van het
probleem (‘voorkant’).
Hoofdstuk 5 gaat in op deel II: het vastleggen van
oorzaakobject (het onderdeel van het stedelijk
watersysteem waar het probleem is ontstaan), oorzaak
en bijbehorende actie (‘achterkant’).
Hoofdstuk 6 gaat in op deel III: het (achteraf) duiden
van de verantwoordelijke(n).
Hoofdstuk 7 geeft een voorbeeld van een registratie
conform SUF-MELD en aandachtspunten bij de
implementatie en het gebruik van SUF-MELD.
Bijlage 1 geeft een overzicht van de hoofd- en
subcategorieën van meldingen.
Bijlage 2 geeft per type oorzaakobject een overzicht
van mogelijke oorzaken van het gemelde probleem.
Bijlage 3 bevat een voorbeeld van een processchema
voor het afhandelen van een verstopte kolk.
Bijlage 4 geeft een voorbeeld van de interface van een
meldingenapp.
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Beschrijving en handleiding ineen

Deze publicatie is bedoeld als achtergrondinformatie
voor rioleringsbeheerders of medewerkers bij gemeenten
die SUF-MELD Riolering gaan (laten) implementeren.
Door de vele mogelijke oorzaakobjecten en achter
liggende oorzaken lijkt SUF-MELD nogal uitgebreid met
vrij lange lijsten. Maar met een goede implementatie
merkt u hier weinig van. Een melder hoeft naast zijn
persoonlijke gegevens maar enkele gegevens aan te
vinken om het probleem te duiden. En de professional
(buitendienst, aannemer) vertaalt zijn traditionele
‘blauwe bon’ met een paar klikken naar het oorzaak
object, de achterliggende oorzaak en de ondernomen
actie. Laat u dus vooral niet afschrikken door de lange
lijsten, de pilots hebben geleerd dat deze in de praktijk
geen enkel probleem vormen.

12 <

Deze publicatie beschrijft niet hoe u de gegevens in
bestanden moet vastleggen. Dat aspect komt aan de
orde bij de omzetting van SUF-MELD Riolering naar
GWSW-Meld, waarvan het ontwikkelen en testen in de
tweede helft van 2016 en in 2017 zal plaatsvinden.

2 Het meldingenproces en benodigde gegevens

2.1 Standaardopzet meldingenproces

4	Het verhelpen van het probleem (dit gebeurt waar

In de pilots zijn de meldingenprocessen van enkele

mogelijk al in stap drie). Als het probleem verholpen is,

gemeenten geanalyseerd. Het standaardproces bestaat

zet de buitendienst of aannemer de melding door voor

in grote lijnen uit vijf stappen (zie figuur 2.1):

administratieve afhandeling.

1	De aanname door de meldingencentrale (de term die in

5	De evaluatie of het probleem is opgelost en de terug-

deze beschrijving wordt gebruikt voor o.a. frontoffice,

koppeling aan de melder. Deze stap ontbreekt in de

klantcontactcentrum, piketdienst, website en meldingen

huidige praktijk vaak. Hier vindt ook de administratieve

apps), waar meldingen binnenkomen. De meldingen-

verwerking plaats via werkopdrachten, bonnenboekjes

centrale zet de melding door naar de juiste afdeling. Dit

of aparte meldingensystemen.

betekent dat in elk geval duidelijk moet zijn welk probleem
de melder heeft, hoe urgent de melder dit probleem vindt
en of dit probleem gerelateerd is aan stedelijk water.
2	Het stellen van de diagnose, waarbij de binnendienst
of rioleringsbeheerder de melding beoordeelt en
doorzet naar de buitendienst of aannemer, als de
melding daadwerkelijk behoort bij de afdeling riolering
en water.
3	De verificatie, waarbij de buitendienst of aannemer
onderzoekt of (en zo ja hoe) het gemelde probleem op
te lossen is. Voor problemen die niet te verhelpen zijn,
zet de buitendienst of aannemer de melding door naar
de afdeling beleid. Bijvoorbeeld bij oorzaken die vragen
om grote (systeem)aanpassingen.

aanname

2.2 Welke gegevens legt u in SUF-MELD vast?
Bij het doorlopen van het meldingenproces gebruikt u als
beheerder gegevens uit diverse databases, zoals van het
wegbeheer, het rioleringsbeheer en het telemetriesysteem
(zie figuur 2.2). Daarnaast vergaart u soms extra gegevens,
bijvoorbeeld door zelf de situatie te bekijken om de oorzaak
van een melding te achterhalen of door een rioolinspectie
uit te voeren. Voor de uitwisseling van basisgegevens,
inspectie- en reinigingsprojecten zijn al de standaard
uitwisselingsformaten GWSW-OroX (in de standaard
webtaal RDF/OWL-2) en RibX (in XML, vervanging van
SUF-RIB) beschikbaar. Deze formaten zijn onderdeel van
het GegevensWoordenboek Stedelijk Water (GWSW).
gegevens melder
gegevens locatie
melding

melding compleet?
diagnose

type melding (juist/onjuist)
urgentie
context informatie I (neerslag)

melding voor afdeling riolering?
verificatie

context II (werkzaamheden)
buiten kijken/onderzoeken

verhelpen mogelijk?
verhelpen

reinigen/ontstoppen
klein onderhoud

probleem opgelost?
evaluatie

administratieve verwerking
terugmelding melder

Figuur 2.1 Schema standaardopzet meldingenproces en relevante gegevens en activiteiten
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gemeentelijk
meldingensysteem

aanname

diagnose

SUF-MELD
(melding/
probleem)

gegevens melder
gegevens locatie
melding

kolkenbeheer

GWSW-Rib

perceelaansluiting

type melding (juist/onjuist)
urgentie
context informatie I (neerslag)

verificatie

context II (werkzaamheden)
buiten kijken/onderzoeken

verhelpen

reinigen/ontstoppen
klein onderhoud

evaluatie

administratieve verwerking
terugmelding melder

gegevens
GWSW

wegbeheer

IMBOR

GWSW-Hyd

werkopdracht,
bonnenboekje,
inspectie,
‘eigen’
meldingensysteem
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rioleringsbeheer

meetnet
telemetrie
(gemalen)

GWSW-Bas

CIW-format
SUF-Sas
GWSW-Meten

SUF-MELD
(oorzaak/actie)

Figuur 2.2 Processchema, relevante gegevens, uitwisselingsformaten en positie SUF-MELD

Uitgangspunt bij SUF-MELD is dat u aanvullende gegevens

Met de eenduidig vastgelegde oorzaken en acties krijgt

uit het meldingenproces eenmalig en eenduidig vastlegt

u inzicht in oorzaken van problemen én in de effectiviteit

en dan alleen de gegevens die relevant zijn voor:

van de afhandeling. SUF-MELD is niet bedoeld om het

•	het meten van de geleverde prestatie aan de hand van

proces van het opsporen en verhelpen van problemen te

gemelde problemen;
•	het kunnen leren (van eigen en elkaars meldingen) over
oorzaken en effectiviteit van maatregelen.

structureren (hiervan vindt u een voorbeeld in bijlage 3).
SUF-MELD is bedoeld om vooraf vast te leggen wat de
ervaren overlast was en achteraf vast te leggen wat de
oorzaak was en hoe het probleem is verholpen.

Daarom legt u in SUF-MELD vast:
I	de ‘voorkant’ van het meldingenproces: het gemelde

Het eenduidig (digitaal) vastleggen van beheer- en onder

probleem, de locatie of het object waar het probleem

houdsactiviteiten en de toekenning van deze activiteiten

geconstateerd is en de urgentie (zie hoofdstuk 4);

aan objecten maken geen deel uit van SUF-MELD. Dit

II	de inhoudelijke ‘achterkant’ van het meldingenproces:

gebeurt in het rioleringsbeheersysteem. Uiteraard is dit wel

het oorzaakobject, de oorzaak en de getroffen actie (zie

een aspect dat aandacht vraagt bij diep(er)gaande analyses.

hoofdstuk 5);

Na opname van het SUF-MELD in het GWSW wordt de

III	de adminstratieve ‘achterkant’ van het meldingen

integratie met beheersystemen wel mogelijk. Dan kunt

proces: de verantwoordelijke voor het verhelpen van de

u naar verwachting door koppeling van de meldingen

melding en de veroorzaker van het geconstateerde

registratie de in het beheersysteem aanwezige object

probleem (zie hoofdstuk 6).

gegevens en beheerhistorie benutten voor nadere analyse.

3 Opzet systematiek SUF-MELD Riolering

Belangrijk hierbij is dat vanaf de publicatie van deze

SUF-MELD Riolering bestaat uit drie delen (zie ook tabel 3.1):

beschrijving er een directe koppeling is tussen het
SUF-MELD en het GWSW. Naast de normale PDF is

I Het melden van het probleem.

een PDF beschikbaar waarin de termen en concepten

•	Dit deel heet ook wel de ‘voorkant’ van de melding.
Het beschrijft het probleem dat een inwoner of bedrijf

die in het GWSW zitten en die relevant zijn voor de

heeft ervaren en waar (probleemobject of -lokatie). De

werking en afbakening van het SUF-MELD met

mogelijke problemen zijn in een keuzemenu verdeeld

hyperlinks geactiveerd zijn. Daarmee kan vanuit het

over vijf hoofdcategorieën met eigen subcategorieën.

document rechtstreeks doorgeklikt worden naar deze

De menustructuur zorgt ervoor dat alle opties op een

GWSW-concepten. Dit verankert het SUF-MELD in

logische en eenduidige manier beschikbaar komen.

het GWSW en is de opmaat voor verdere integratie
in 2016 en 2017.

•	
Dit deel is bedoeld voor de inwoner (of de medewerker
van de meldingencentrale). Hier is geen vakkennis

•	De informatie in dit deel kunt u pas vastleggen ná de

nodig om een (zo veel mogelijk) eenduidige keuze te

inhoudelijke afhandeling van de melding (als onder

kunnen maken. Formulering en diepgang zijn afgestemd

deel van de administratieve afhandeling).

op gebruik door leken. De gemiddelde inwoner en/of
frontoffice-medewerker heeft immers weinig

III Het (achteraf) duiden van de verantwoordelijke(n).

inhoudelijke kennis van riolering en water in de stad.

•	Dit deel heet ook wel de ‘adminstratieve achterkant’

•	Belangrijk is dat medewerkers van de gemeente dit

van de melding. Het geeft aan wie de veroorzaker is

deel tijdens het meldingenproces niet meer aanpassen.

(aan wie de melding toerekenbaar is) en wie verant

Het gaat tenslotte om het probleem dat een inwoner

woordelijk is (actiehouder) voor de oplossing.

of bedrijf heeft ervaren.

•	Dit deel is bedoeld voor de professionals/deskundigen
die betrokken zijn bij de afhandeling van de melding.
Ook hier wordt vaktaal gebruikt.

II	Het vastleggen van oorzaakobject, oorzaak en
bijbehorende actie.
•	Dit deel heet ook wel de ‘inhoudelijke achterkant’
van de melding. Het beschrijft welke oorzaak van

Tabel 3.1 Onderdelen SUF-MELD Riolering

welk onderdeel (oorzaakobject) van het stedelijk
watersysteem (gerelateerd aan de gemeentelijke
zorgplichten voor hemel-, afval- en grondwater) tot

Onderdeel
SUF-MELD Informatie-aspect SUF-MELD

het gemelde probleem heeft geleid en met welke

I.1

Hoofdcategorie melding (zie hoofdstuk 4)

actie het probleem is verholpen. Het oorzaakobject

I.2

Subcategorie melding (zie hoofdstuk 4)

zal in veel gevallen een andere zijn dan het probleem

II.1

Oorzaakobject (zie hoofdstuk 5)

object waar de melder het probleem ervaren heeft.

II.2

Oorzaak (zie hoofdstuk 5)

II.3

Actie (zie hoofdstuk 5)

III.1

Veroorzaker (zie hoofdstuk 6)

III.2

Actiehouder realisatie oplossing (zie hoofdstuk 6)

•	Dit deel is bedoeld voor professionals/deskundigen
die betrokken zijn bij de afhandeling van de melding
en bij de inhoudelijke analyse van meldingen achteraf.
Hierbij wordt vaktaal gebruikt die zo veel mogelijk
aansluit op bestaande normen en het GWSW.
•	
Dit deel heeft dan ook een belangrijke link met het gegevensmodel GWSW-Meld en de uniforme vastlegging
van gegevens in meldingenregistratie- en riolerings
beheersystemen (zie ook figuur 2.2 in paragraaf 2.2,
meer informatie vindt u op http://www.riool.net/-/
gegevenswoordenboek-stedelijk-water.
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4 Deel I: Het melden van het probleem (‘voorkant’)

4.1 Aanname meldingen

Voor veel van de meldingen in de andere hoofdcategorieën

Voor vrijwel elke melding verzamelen gemeenten tijdens

ligt het minder voor de hand om daaraan een omvang te

het aannameproces (of kort erna) de volgende gegevens:

koppelen. Vooralsnog is in SUF-MELD gekozen voor een

•	naam en contactgegevens melder (wie?);

eenvoudige opzet, waarbij u de particulier alleen vraagt

•	locatieaanduiding probleem/probleemobject (waar?);

naar het ervaren probleem en niet naar de omvang daarvan.

•	moment dat het probleem optrad of geconstateerd

Uiteraard mág u dergelijke (extra) gegevens wel opvragen.

werd (wanneer?);
•	aard van het gemelde probleem (wat?);

GWSW-Meld biedt straks de optie om de omvang van het

•	omvang en urgentie (hoe groot is het probleem?

probleem en de urgentie op verschillende manieren

– verduidelijkende vragen via meldingencentrale,

te specificeren.

soms met foto’s);
dienst/buitendienst, wegbeheerder, drinkwaterbedrijf,

4.2 Hoofdcategorieën meldingen in SUF-MELD
Riolering

aannemer) (welk bakje?);

Omdat bij veel gemeenten het meldingenloket (deels) via

•	besluit/keuze actiehouder (perceeleigenaar, binnen

•	wijze en moment van melding (voor registratie van de
afhandel- en oplostijd).

hun website beschikbaar is of in de nabije toekomst wordt,
moet een melder zonder vakinhoudelijke kennis eenvoudig
kunnen zien hoe hij zijn probleem moet melden. Ook

16 <

Binnen SUF-MELD legt de melder of de meldingencentrale

frontoffice-medewerkers beschikken veelal niet over

de aard van het gemelde probleem (wat?) vast door een

inhoudelijke kennis van riolering en stedelijk water.

keuze te maken uit vijf hoofdcategorieën (zie paragraaf 4.2).

Dat is voor het toepassen van de SUF-MELD methodiek

Deze vijf categorieën dekken de meeste problemen en

ook niet nodig.

als beheerder kunt u direct een koppeling maken naar

De melder kiest eerst een van de vijf hoofdcategorieën:

aspecten die relevant zijn voor het beleid en de invulling

1 melding wateroverlast binnenshuis;

van de gemeentelijke zorgplichten voor hemel-, afval- en

2	melding wateroverlast buiten de woning (eigen tuin,

grondwater.

openbaar groen, op straat, tunnels);
3	melding overlast sloten, vijvers en grachten;

4.1.1 Omvang en urgentie

4	melding riolering (o.a. stank, water stroomt niet weg);

Informatie over de omvang van het probleem kan nodig

5	melding overig.

zijn om de afhandelurgentie te bepalen en inzicht te krijgen
in de mate waarin de GRP-doelstellingen worden gehaald.

Onder elke hoofdcategorie hangen subcategorieën die de

Dit geldt bijvoorbeeld voor wateroverlast buiten de woning;

aard of locatie van het probleem definiëren, waaruit de

met het vastleggen van de omvang achteraf is na te gaan

melder een keuze maakt. De subcategorieën worden in

of voldaan is aan de GRP-doelstellingen voor wateroverlast.

paragrafen 4.2.1 tot en met 4.2.5 kort toegelicht. Bijlage 1

Ook kan dit informatie opleveren om rekenmodellen te

geeft een totaaloverzicht van de typering van meldingen.

verifiëren. Belangrijke gegevens die de omvang van dit
type melding bepalen, zijn wateroppervlak en waterdiepte.

Wanneer meerdere problemen ervaren en tegelijk gemeld

Door de soms hoge dynamiek tijdens hevige buien is

worden, dan moeten die ook als meerdere meldingen

daarbij ook het exacte moment van waarnemen essentieel.

geregistreerd worden. Bijvoorbeeld, naast een acuut probleem

Enkele gemeenten gebruiken in plaats van een kwantitatieve

kan ook sprake zijn van andere problemen. Of het zijn

omvang de door Stichting RIONED geïntroduceerde

meerdere waarnemingen die terug te voeren zijn op dezelfde

kwalificaties hinder, ernstige hinder en wateroverlast.

oorzaak. Wat werkelijk speelt, blijkt bij de analyse achteraf.

Maar deze kwalificaties vergen analyse van een deskundige

Uitgangspunt is in ieder geval dat een melding niet in meer-

en dat kunt u niet van een particulier vragen.

dere hoofdcategorieën of subcategorieën tegelijk mag vallen.

4.2.1 Hoofdcategorie melding wateroverlast binnenshuis

meerdere tegelijk aangevinkt worden. Deze tellen dan wel

Binnen de hoofdcategorie ‘melding wateroverlast binnens-

mee als individuele melding.

huis’ kan de melder de volgende subcategorieën aanvinken
als sprake is van water dat van buiten de woning of vanuit

4.2.3 Hoofdcategorie melding overlast sloten, vijvers

de riolering de woning binnendringt. Dat kan instromend

en grachten

regenwater of terugstromend afvalwater zijn, maar ook

Binnen de hoofdcategorie ‘melding overlast sloten, vijvers

een ‘ploftoilet’. Hiermee geeft hij het probleemobject aan,

en grachten’ kan de melder de volgende subcategorieën

dus waar hij de overlast heeft geconstateerd:

aanvinken. Hiermee geeft hij aan welk type probleem hij

•	in kelder/souterrain;

heeft geconstateerd:

•	in kruipruimte;

•	waterpeil erg hoog/laag;

•	op begane grond – wc;

•	dode dieren (bijv. vis, vogel);

•	op begane grond – overig;

•	ongedierte (bijv. (muskus)ratten);

•	op 1e verdieping of hoger;

•	sloot of gracht stinkt;

•	anders, namelijk ...

•	vervuiling (bagger, kroos, waterplanten, zwerfvuil);
•	vervuiling (wc-papier);

N.B. Als huishoudelijk afvalwater niet wegstroomt (via

•	anders, namelijk ...

bijv. toilet of afvoerputje), maar nog niet is vrijgekomen
(er is geen wateroverlast dus), dan valt de melding onder

4.2.4 Hoofdcategorie melding riolering

de hoofdcategorie ‘melding riolering’, subcategorie ‘kan

Binnen de hoofdcategorie ‘melding riolering’ kan de melder

niet afvoeren’.

de volgende subcategorieën aanvinken. Hiermee geeft hij
aan welk type probleem hij heeft geconstateerd:

4.2.2 Hoofdcategorie melding wateroverlast buiten de

•	verstopping/water stroomt niet door afvoerputje weg

woning

(deze melding moet de melder kiezen als afvoer binnens

Binnen de hoofdcategorie ‘melding wateroverlast buiten

huis niet mogelijk is, maar geen sprake is van water

de woning’ kan de melder de volgende subcategorieën

overlast);

aanvinken. Hiermee geeft hij het probleemobject aan,

•	rioollucht binnenshuis;

dus waar hij de overlast heeft geconstateerd:

•	rioollucht buiten de woning;

•	op eigen terrein (tuin, tuinpad, schuur, berging);

•	rioollucht buiten de woning én binnenshuis;

•	op achterpad;

•	put-/kolkdeksel/afvoerrooster in de straat klappert;

•	op trottoir/stoep;

•	put-/kolkdeksel mist of ligt naast put/kolk;

•	op fietspad;

•	put-/kolkdeksel steekt uit of is kapot;

•	in parkeervak;

•	put-/kolkdeksel te laag;

•	op straat/rijweg – hoofdbaan;

•	vuil in kolk;

•	op straat/rijweg – parallelbaan/ventweg;

•	rode lamp op besturingskast/rioolkast brandt;

•	in wadi/waterplein/infiltratievoorziening;

•	probleem met septic tank/individuele behandelings

•	in tunnel;
•	in plantsoen/groenstrook/park;

installatie voor afvalwater (IBA);
•	anders, namelijk ...

•	anders, namelijk ...
Meldingen als ‘put-/kolkdeksel/afvoerrooster in de straat
Als de melding op een kaart ‘geprikt’ wordt, dan wordt de

klappert’ vallen eigenlijk onder de noemer ‘overlast

keuze in deze subcategorie vereenvoudigd voor de melder.

riolering’ (geconstateerd probleem), maar die omschrijving

Aan het principe verandert uiteraard niets. En als meerdere

is voor de melder waarschijnlijk niet duidelijk. Omwille

plekken tegelijk een probleem ervaren, dan kunnen

van de herkenbaarheid is voor dergelijke gevallen niet
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gekozen voor het geconstateerde probleem, maar voor
formuleringen die tot nu toe gebruikelijk waren in de
meldingensystemen bij de G4-gemeenten die het initiatief
hebben genomen voor SUF-MELD.
4.2.5 Hoofdcategorie melding overig
Binnen de hoofdcategorie ‘melding overig’ kan de melder
de volgende subcategorieën aanvinken. Hiermee geeft hij
aan welk type probleem hij heeft ervaren:
•	vragen om informatie/advies over afval-, regen- of
grondwater;
•	persoonlijke bezittingen in kolk gevallen;
•	gat/verzakking in rijweg (deze valt meestal onder
‘meldingen systemen’ > ‘wegen’, maar is voor de
volledigheid opgenomen);
•	gat/verzakking in overige verharde wegen/straten/
paden (deze valt meestal onder ‘meldingen systemen’ >
‘wegen’, maar is voor de volledigheid opgenomen);
18 <

•	ratten/rattengang (deze valt meestal onder ‘meldingen
systemen’ > ‘ongedierte’, maar is voor de volledigheid
opgenomen);
•	anders, namelijk ...
Onder deze hoofdcategorie vallen nu enkele subcategorieën
vanuit het domein wegbeheer. Mocht dat domein een eigen
SUF-MELD krijgen, dan vervallen die subcategorieën en
blijven alleen “vragen over” en “bezittingen in kolk” over.

5 Deel II: Het vastleggen van oorzaakobject,
oorzaak en bijbehorende actie (‘achterkant’)
5.1 Registratie inhoudelijke ‘achterkant’:
drie onderdelen

was en welke acties (werkzaamheden) nodig waren om het

De afhandeling van meldingen is het werk van professionals

u vervolgens automatisch lijsten genereren van opgetreden

met vakinhoudelijke kennis. De uitdaging ligt in het filteren

meldingen bij bepaalde typen oorzaakobjecten (en bijbe

van relevante gegevens over oorzaakobject, oorzaak en

horende kenmerken) en achterliggende oorzaken. In de

getroffen actie. Vaak lopen het verhelpen van het probleem

tussenliggende tijd kunt u bij de administratieve afhandeling

en het achterhalen van de oorzaak door elkaar. In een

van meldingen het type oorzaakobject, de bijbehorende

iteratief proces laat u bijvoorbeeld eerst een kolk leegzuigen

oorzaak en de getroffen actie zelf aanvinken in de lijsten,

om te zien of het probleem dan is opgelost. Is dat niet

die in bijlage 2 Formeel gespecificeerd zijn.

probleem op te lossen. Bij de analyse van meldingen kunt

zo, dan laat u de kolkleiding reinigen, enzovoorts (zie het
voorbeeld in bijlage 3). Daarbij gebruikt u soms alleen

5.1.1 Deel II.1: Lijst oorzaakobjecten

waarnemingen van de buitendienst, maar ook weleens

SUF-MELD Riolering voorziet in achttien typen oorzaak

gegevens uit databases met informatie over ligging, aard,

objecten. De definities van deze oorzaakobjecten en de

status en historie van het betreffende object. Ook zijn soms

daarbij gebruikte bronnen, vaak Europese en nationale

aanvullende inspecties nodig om de oorzaak te achterhalen.

normen, zijn in het GWSW gespecificeerd en via een
hyperlink vanuit de speciale PDF van dit rapport recht

Om te voorkomen dat u bij de afhandeling van meldingen

streeks te benaderen:

alle gegevens uit andere databases opnieuw moet invoeren,

a	Pand (Gebouw, woning). (Dit object is opgenomen

raadpleegt u de objectgegevens alleen via de betreffende

omdat veel van de door inwoners ervaren problemen

(oorspronkelijke) database (zie figuur 2.2 in paragraaf 2.2).

worden veroorzaakt door de binnenriolering, de

Bij de afhandeling van meldingen werkt u vervolgens met

toestand van het pand of de hoogteligging van het

een corresponderend object-ID, zodat de achterliggende

pand ten opzichte van maaiveld en grondwaterstand.

gegevens altijd eenvoudig opvraagbaar zijn. Als GWSW-

De melding is dan weliswaar niet toerekenbaar aan de

Meld operationeel is, zijn al deze gegevens uit de ver-

gemeente, maar bij wateroverlast is het bijvoorbeeld

schillende bestanden met elkaar gekoppeld (linked data).

wel zinvol om inzicht te hebben in oorzaken die
samenhangen met het pand.)

Drie onderdelen

b	Terreinriolering (de buitenriolering op privaat terrein).

De registratie van de inhoudelijke ‘achterkant’ van de

c	Perceelaansluitleiding (onderdeel van het stedelijk

meldingen vindt plaats aan de hand van drie onderdelen:
1	Oorzaakobject: keuzelijst met typen objecten waarop de

watersysteem, op openbaar gebied).
d	Kolk.

oorzaak van het probleem betrekking heeft. Bijvoorbeeld:

e Lijngoot.

oorzaakobject ‘kolk’, oorzaak ‘verstopt’ (zie paragraaf

f Kolkaansluitleiding.

5.1.1). Het is overigens mogelijk dat een probleem

g Rioolput.

gekoppeld kan worden aan meer dan één oorzaakobject.

h Rioolleiding.

2	Oorzaak: per oorzaakobject is een keuzelijst beschikbaar
waarin u de oorzaak/oorzaken kunt aanvinken (zie
paragraaf 5.1.2).
3	Actie: generieke lijst met typen acties (zie paragraaf 5.1.3).

i Overstortput/uitlaat.
j	Drainage (onderdeel van het stedelijk watersysteem,
op openbaar gebied).
k	Straatpot. (Dit object wordt vaak gebruikt in
grondwatermeetnetten als onderdeel van de

De te gebruiken termen en definities voor oorzaakobject,

grondwaterzorgplicht.)

oorzaak en actie zijn via hyperlinks op te halen uit het

l Rioolgemaal.

GWSW. GWSW-Meld maakt het in de nabije toekomst moge-

m	Mechanische riolering, bijvoorbeeld vacuüm- of

lijk om voor elk specifiek oorzaakobject met bijbehorend ID

drukriolering. (Gemeenten met een groot buitengebied

aan te geven welk probleem heeft gespeeld, wat de oorzaak

krijgen veel meldingen over drukriolering.)
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n Infiltratievoorziening.

De vijf basisacties zijn:

o Persleiding (onderdeel overdrukriolering).

1 Verbeteren.

p	Overige objecten riolering en water. (Hieronder vallen

2 Vervangen.

objecten die niet vaak voorkomen, maar lokaal wel

3 Renoveren.

relevant kunnen zijn, zoals randvoorzieningen,

4 Repareren.

wervelventielen, zinkers of duikers.)

5 Onderhoud (in de praktijk vaak: reinigen).

q	Systeem. (Voor situaties waarin geen oorzaak te
herleiden is tot een specifiek object. Hieronder vallen

Deze vijf acties zijn basisacties voor het rioleringsbeheer.

meldingen waarbij het probleem niet toe te wijzen is

Bij het afhandelen van meldingen is een breder palet

aan een individueel object, zoals bij:

nodig, al was het maar vanwege de grenzen aan

• wateroverlast door extreme neerslag;

verantwoordelijkheden en de verbreding van riolerings

•	situaties waarbij infrastructuur ontbreekt, bijvoorbeeld

zorg naar zorgplichten voor afval-, hemel- en grondwater.

bij drainage;
•	situaties waarbij geen individueel object maar een heel
stelsel het probleem heeft veroorzaakt (bijvoorbeeld

meldingen daarom nog zeven acties toegevoegd:

een te klein gedimensioneerd rioolstelsel of open

6 Aanbrengen nieuwe drainage.

water).)

	(Vooral bij grondwateroverlast komt regelmatig naar

r	Overige objecten geen riolering en water (straat,
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Naast deze vijf basisacties zijn voor de afhandeling van

drinkwaterleiding). (Hierbij gaat het om objecten die
buiten de door de gemeente gekozen invulling van de
zorgplichten voor grond-, hemel- en afvalwater vallen
en waarvoor (bij deel III van de melding) hoogstwaar
schijnlijk een andere partij toerekenbaar is.)

voren dat nog geen drainage aanwezig was en wel
nodig is om het probleem op te lossen.)
7	Opschalen/doorsturen naar beheerder/doorzetten naar
handhaving.
	(Dit geldt vooral voor meldingen die niet toewijsbaar
zijn aan een bepaald oorzaakobject, maar die u op
systeemniveau moet oppakken.)

5.1.2 Deel II.2: Lijst oorzaken

8 Niets doen.

Per melding kunt u meerdere oorzaken registreren, omdat

	(Deze actie geldt bijvoorbeeld als het probleem al is

vaak een combinatie van oorzaken voor problemen zorgt.

opgelost, de gemeente niet toerekenbaar is of al

Bijlage 2 geeft per soort oorzaakobject een lijst met

maatregelen zijn voorzien.)

relevante oorzaken. Deze lijst kunt u bij de implementatie

9 Advies aan melder.

opsplitsen in hoofdoorzaken en suboorzaken. Hierdoor

	(Deze actie is vooral van toepassing als de problemen

worden de lijsten korter en overzichtelijker, wat wellicht

zijn veroorzaakt door pand of binnenriolering.)

tot minder vergissingen leidt. Enige ‘nadeel’ is dat u dan

10	Schadeherstel bij melder.

meer stappen moet doorlopen. Maar als u geen informatie

	(Hieronder valt bijvoorbeeld het leegpompen van

hebt om een nader onderscheid te maken, kunt u ook
volstaan met het vastleggen van de hoofdoorzaak.

kelders door de gemeente.)
11 Schadeclaim/rekening melder betalen.
12 Schade verhalen op veroorzaker.

5.1.3 Deel II.3: Lijst acties
Bij elke melding registreert u ook de actie waarmee de

De acties 1 tot en met 6 zijn fysieke acties, waarbij u

achterliggende oorzaak van het gemelde probleem is

een technische oplossing biedt. De acties 7, 8 en 9 zijn

weggenomen. SUF-MELD Riolering gaat hier uit van

niet-fysieke acties en de acties 10, 11 en 12 zijn gericht

twaalf basisacties, waarbij de eerste vijf de basisacties

op afhandeling van schade.

zijn conform NEN 3300 en NEN-EN 752. Ook hiervan zijn
definities in het GWSW opgenomen en via een hyperlink
vanuit de digitale versie van dit rapport te bekijken.

Het voorbeeld in paragraaf 7.1 laat zien dat u per melding
meerdere acties kunt selecteren. Dat geldt ook voor
oorzaakobjecten en oorzaken. Het is immers mogelijk
dat meerdere oorzaken bij meerdere oorzaakobjecten al
dan niet tegelijkertijd optreden. In de pilots bleek dat
meerdere oorzaken en acties per melding regelmatig
voorkomen, maar meerdere oorzaakobjecten niet of
nauwelijks.
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6 Deel III: Het (achteraf) duiden
van de verantwoordelijke(n)
Het bepalen van de toerekenbaarheid van meldingen is

Daarnaast is het belangrijk om te registreren wie de

relevant als u het serviceniveau van de rioleringszorg

melding moe(s)t afhandelen, ofwel de verantwoordelijke

meet aan hoe meldingen worden afgehandeld. Bovendien

actiehouder. Dit is nuttig voor onder meer een evaluatie

is het van belang voor de vraag: wie moet het verhelpen

van de beheerorganisatie.

van het probleem betalen? Vaak is pas ná afhandeling
van de melding duidelijk wie de veroorzaker was. Daarom

Keuzelijst actiehouder:

is het belangrijk om achteraf de veroorzaker toe te voegen.

• perceeleigenaar;
• binnendienst;

Keuzelijst veroorzaker:

• buitendienst;

• perceeleigenaar (inwoner, bedrijf);

• wegbeheerder;

•	rioleringsbeheerder (inclusief grond- en hemelwater

• huisaannemer;

zorgplicht);
• wegbeheerder;

• drinkwaterbedrijf;

• drinkwaterbedrijf;

• waterschap;

• waterschap;

• anders, namelijk ...

•	derden (kabel- en leidingbedrijven/loodgieter/overige
derden openbare ruimte);
•	derden niet aanwijsbaar (lozing bitumen, lozing
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• aannemer;

betoncentrale, lozing afval of vet).
• anders, namelijk ...

7 Implementatie en gebruik SUF-MELD Riolering

Het gebruik en het proces van SUF-MELD Riolering en

7.1 Voorbeeld registratie melding

het GWSW-Meld wordt in grote lijnen uitgelegd in een

Tabel 7.1 geeft een voorbeeld van de registratie van een

animatie op Youtube: https://www.youtube.com/

melding in SUF-MELD Riolering, in figuur 7.1 staan de

watch?v=em7MVJ7ezXs.

achterliggende gegevens.

Hierna volgt een praktijkvoorbeeld in detail.

“Verstopte huisaansluiting onderzoeken en herstellen.”
“Probleem onderzoeken en zo nodig herstellen.”
“Huisaansluiting opgegraven en geïnspecteerd in groenstrook.”
“Waarschijnlijk zit er een waterleiding door de pvc-leiding heen. Veel foto’s nemen in verband met bewijslast.”
“Rioolleiding was stukgemaakt door een waterleiding die er doorheen liep!!! Dit is schade door derden!!!”
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Figuur 7.1 Achterliggende informatie melding verstopte huisaansluiting

Tabel 7.1 Voorbeeld registratie met standaardformaat: verstopte huisaansluiting

Onderdeel SUF-MELD

Informatieaspect SUF-MELD

Tekst uit keuzelijst

I.1

Hoofdcategorie melding

4. Melding riolering

I.2

Subcategorie melding

Water stroomt niet weg

II.1

Oorzaakobject

Perceelaansluitleiding

II.2

Oorzaak

Verstopt – doorboring kabel/leiding

II.3

Actie 1

Repareren

II.3

Actie 2

Schade verhalen op veroorzaker

III.1

Veroorzaker (toerekenbare partij)

Drinkwaterbedrijf

III.2

Actiehouder (realisatie oplossing)

Rioleringsbeheerder

Het voorbeeld laat zien dat u per melding meerdere acties,

beschikbaar komen en hoe eenduidig deze zijn. Bij een

oorzaakobjecten en oorzaken kunt selecteren. Het is

inwonerapp van een zaaksysteem of een website met

immers mogelijk dat meerdere oorzaken bij meerdere

keuzevelden is het relatief eenvoudig om het probleem

oorzaakobjecten al dan niet tegelijkertijd optreden. Uit de

georiënteerde deel van de meldingen conform SUF-MELD

pilots blijkt dat meerdere oorzaakobjecten per melding vrij

Riolering op te slaan. Over het algemeen werken apps met

weinig voorkomen, maar meerdere oorzaken en acties

een beperkt aantal categorieën meldingen om het de

wel.

melder niet te moeilijk te maken. Het is bijvoorbeeld
handig om op de eerste pagina van een dergelijke app

7.2 Implementatie SUF-MELD Riolering

het keuzeveld ‘melding riolering en water’ op te nemen,

Omdat uit de pilots blijkt dat gemeenten zeer verschillend

waarna de melder kan kiezen uit de vijf hoofdcategorieën

omgaan met meldingen, is een standaardimplementatie

probleemgeörienteerde meldingen en vervolgens de

van SUF-MELD eigenlijk niet mogelijk. Wat u wel of niet

subcategorieën (zie paragraaf 4.2).

moet doen, hangt sterk af van uw organisatie. Welke ICTmiddelen heeft uw gemeente al? Kunt u deze gebruiken?

Als voorbeeld ziet u in bijlage 4 hoe de gemeente Den

Waar kunt u welke SUF-MELD-velden vastleggen? Waar-

Haag haar meldingenapp heeft ingericht.

schijnlijk hoeft u het meldingenproces zelf niet aan te
passen, maar alleen de registratie van de velden conform

7.2.2 Procesbewaking afhandeling meldingen

SUF-MELD.

Uw gemeente heeft waarschijnlijk een zaaksysteem waarmee zij de communicatie met de buitenwereld verzorgt
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Kijk bij de implementatie in elk geval naar:

en vastlegt. Dit systeem is in principe zeer geschikt om

•	Hoe uw gemeente communicatiemiddelen gebruikt (zie

de voorkant van de meldingen (het ervaren probleem)

paragraaf 7.2.1).

vast te leggen. Zaaksystemen zijn over het algemeen

•	Hoe uw gemeente de meldingencommunicatie vastlegt

ingericht voor de gehele gemeente, werken conform

en het afhandelingsproces bewaakt (zie paragraaf 7.2.2).

standaarden die het Kwaliteits Instituut Nederlandse

•	Hoe uw gemeente de technische afhandeling van
meldingen vastlegt (zie paragraaf 7.2.3).
• Of u SUF-MELD in uw huidige ICT-systeem wilt integreren

Gemeenten (KING) uitvaardigt en hebben koppelingen
met Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en
met Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).

of een aparte SUF-MELD-registratie wilt opzetten (zie
paragraaf 7.2.4).
•	Of u SUF-MELD volledig wilt toepassen of in vereen
voudigde vorm (zie paragraaf 7.2.5).

Technisch gezien zijn er geen echte belemmeringen
om zaaksystemen en bijbehorende applicaties geschikt
te maken voor zowel de voorkant als de achterkant van
SUF-MELD. De ervaring leert helaas dat in sommige

N.B. Ontwikkelt u nu of binnenkort een (nieuw) informatie-

gemeenten de ICT-afdeling niet zo makkelijk aanpassingen

model van het gemeentelijk meldingenbestand? Houd dan

doet voor vakspecialisten en dus ook niet zomaar voor

al rekening met het model van GWSW-Meld-bestanden.

SUF-MELD (riolering is tenslotte maar een klein onderdeel
binnen de gemeentelijke organisatie).

7.2.1 Gebruik communicatiemiddelen
Gemeenten gebruiken onder meer de volgende communi

Gemeenten waarbij het zaaksysteem geen flexibiliteit biedt,

catiemiddelen: twitter, apps (zoals BuitenBeter, Beheer

stappen daarom vaak over op producten als Melddesk of

visie, VerbeterDeBuurt, BurgerConnect, Mijn Gemeente of

ICASS. Deze richten zich meer op het vakgebied riolering en

een inwonerapp van een zaaksysteem), website, telefonisch

kunnen het gehele meldingenproces (van communicatie

klantcontactcentrum, e-mail, balie en brief. Het type

middel tot en met het vastleggen van de technische afhan-

communicatiemiddel bepaalt mede hoeveel gegevens

deling) faciliteren via koppelingen met het beheersysteem.

7.2.3 Vastleggen technische afhandeling

bevelen we aan de systematiek bij implementatie niet te

De traditionele vorm van vastleggen is de zogenaamde

vereenvoudigen, maar via slimme menustructuren de

‘blauwe bon’ waarop de buitendienst of aannemer

keuzelijsten in te korten. Dat kan bijvoorbeeld door de

aangeeft welke werkzaamheden zijn uitgevoerd om het

mogelijke oorzaken in hoofd- en suboorzaken te verdelen

gemelde probleem op te lossen. De technische afhandeling

(zie de tabellen in bijlage 2).

(bij kolkenreiniging) is inmiddels in te lezen/vast te
leggen in beheerpakketten in de vorm van uitgevoerde

7.2.6 Keuzes bij implementatie

werkzaamheden die conform GWSW-Rib (en dus ook

In de voorgaande paragrafen is een aantal aspecten

conform GWSW-Meld) geregistreerd worden. Een andere

benoemd dat een grote rol speelt bij de implementatie.

veelgebruikte mogelijkheid is dat u de aannemer die

De pilots hebben laten zien dat het goed mogelijk is om

meldingen technisch afhandelt en rioleringswerkzaam

SUF-MELD snel (binnen enkele weken tot maanden)

heden uitvoert deze werkzaamheden laat vastleggen in

operationeel te hebben indien:

een pakket of app.

•	Huidige systemen SUF-MELD qua structuur onder
steunen en alleen de meldteksten (keuzemenu’s)

7.2.4 Keuze voor integratie in huidige ICT of aparte
SUF-MELD-registratie

aangepast hoeven te worden;
•	Wordt gekozen voor een technische oplossing buiten

In de pilotfase heeft Stichting RIONED in 2014 een

de gemeentelijke organisatie en ICT structuur, zoals

Excel-spreadsheet beschikbaar gesteld om meldingen

een extern beschikbare app. Deze optie valt vaak

tijdelijk conform SUF-MELD te kunnen registreren.

onder aanbestedingsgrenzen, waardoor dit snel

Hoewel dit ad-hoc een werkbare oplossing was, verdient

realiseerbaar is.

het aanbeveling te anticiperen op een meer permanente

•	Wordt besloten om de registratie op te dragen aan de

oplossing, waarbij SUF-MELD ingebed is in GWSW-Meld

huisaannemer die de meldingenafhandeling verzorgt.

en de keuze voor integratie in of aansluiting op zaak-,
beheer- of specialistische meldingensystemen volgt uit

Een langer traject is doorgaans nodig indien de imple

uw lokale situatie. Een Excel spreadsheet is immers geen

mentatie van SUF-MELD wordt gecombineerd met een

goede permanente oplossing als meldingendatabase.

nieuw zaaksysteem of nieuw beheerpakket. In dergelijke
gevallen neemt de doorlooptijd van implementatie fors

7.2.5 Keuze voor volledige toepassing systematiek of

toe, onder meer door de extra interne afstemming en

vereenvoudiging

aanbestedingsrichtlijnen.

De oorzaakobjecten, mogelijke bijbehorende oorzaken
en getroffen acties vormen samen een omvangrijke set.

7.3 Gebruik SUF-MELD Riolering

Maar uit de pilot blijkt dat gebruikers daar geen last
van hebben. Na afhandeling van een melding is voor de

7.3.1 Wie registreert wat, hoe en wanneer?

inhoudelijk afhandelaar duidelijk welk object de melding

Zowel de meldingencentrale als de buitendienst heeft

heeft veroorzaakt, wat de achterliggende oorzaak was en

per melding beperkt tijd beschikbaar. De eenduidige

welke actie is getroffen. Dit bleek al goed te werken met

registratie moet dus passen in de werkprocessen en bij

de Excel-sheets in de praktijkproef en werkte nóg

het informatie- en kennisniveau van de betrokkenen.

makkelijker in de beschikbare apps, die de afhandelaar

Zo kunt u van de melder of meldingencentrale geen

eenvoudig door het menu loodsten.

vakinhoudelijke kennis verwachten. En als de buiten
dienst extra informatie moet opzoeken om de melding

U kunt bij de implementatie ook alleen de objecten mee-

eenduidig te kunnen registreren, belemmert dat het

nemen die in meldingen het vaakst naar voren komen:

werkproces en dat is niet acceptabel.

kolken, perceelaansluitleidingen en drukriolering. Toch
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Tabel 7.2 Registratie met standaardformaat: wie doet wat, hoe en wanneer?
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Onderdeel SUF-MELD

Informatieaspect SUF-MELD Wie vult in? Hoe? Wanneer?

I.1

Hoofdcategorie melding

Melder via website of app, meldingencentrale via doorklikmenu/
keuzelijst op moment melding

I.2

Subcategorie melding

Melder via website of app, meldingencentrale via doorklikmenu/
keuzelijst op moment melding

II.1

Oorzaakobject

Buitendienst door aanvinken type object of (waar mogelijk) objectID na technische afhandeling

II.2

Oorzaak

Buitendienst door aanvinken oorzaak uit keuzelijst specifiek voor
type object na technische afhandeling

II.3

Actie

Buitendienst door aanvinken type actie uit keuzelijst na technische
afhandeling, eventueel aangevuld door binnendienst als zij aanvullende
acties heeft uitgevoerd

III.1

Veroorzaker

Binnendienst bij administratieve afhandeling melding, selectie uit
keuzelijst

III.2

Actiehouder (realisatie
oplossing)

Binnendienst bij administratieve afhandeling melding, selectie uit
keuzelijst

Tabel 7.2 geeft een indeling van wie welke informatie

Wetenschappelijk onderzoek heeft laten zien dat bij riool

moet vastleggen, hoe en wanneer. Hierbij is uitgegaan

inspectie het grote aantal toestandsaspecten en de beperkte

van de veelvoorkomende situatie dat de gemeente een

waarneembaarheid leiden tot slechte reproduceerbaarheid.

binnen- en een buitendienst heeft. Bij regiegemeenten

Bij SUF-MELD is te verwachten dat dit aanmerkelijk beter

ligt het voor de hand dat de aannemer die de meldingen

zal zijn. Het aantal te kiezen categorieën is beperkt, de

afhandelt ook de SUF-MELD-registratie verzorgt.

categorieën zijn in de ontwikkeling en praktijkproef
duidelijk afgebakend en de registratie aan de achterkant

De registratie van de melding vindt plaats op twee momenten:

vindt plaats door degene die in de praktijk het probleem

onderdeel I direct bij melding door burger of centrale en

verholpen heeft. Dit laatste aspect, namelijk dat degene

onderdeel II en III na afhandeling van de melding (omdat pas

die de registratie uitvoert exact weet om welk object

na afhandeling duidelijk is wat de oorzaak was en welke actie

en welke oorzaak het ging, is fundamenteel anders dan

nodig was om het probleem op te lossen). Uiteraard kan

inspecteren waarbij onbekend is of een, en zo ja, welk

de buitendienst of aannemer al tijdens het oplossen van de

toestandsaspect aan de orde is.

melding allerlei verrichte activiteiten vastleggen om deze te
kunnen verrekenen. Maar pas na afloop is op basis van deze

In de praktijk zijn fouten natuurlijk altijd mogelijk. Gemeen

gegevens de registratie conform SUF-MELD mogelijk.

ten kunnen desgewenst steekproefsgewijs nagaan of melders
daadwerkelijk aanvinken wat zij ervaren en hoe eenduidig

7.3.2 Kwaliteit en betrouwbaarheid registratie

zij dit doen. Ook is het zinvol om te kijken in hoeverre

De systematiek van SUF-MELD is zodanig opgezet dat de

professionals eenduidig registreren. Dit laatste kunt u doen

kans op verkeerd invullen zo klein mogelijk is. Zo is bewust

door bijvoorbeeld het eenduidig invullen van de ‘blauwe

en scherp onderscheid gemaakt in de voor- en achterkant

bonnen/werkbriefjes’ te onderzoeken of voor een aantal

van meldingen. Aan de voorkant mag de burger melden

meldingen blauwe bonnen te verzamelen en deze door een

wat hij heeft ervaren en aan de achterkant worden de

aantal mensen conform SUF-MELD te laten registreren. Dat

vakkennis en de observaties tijdens de afhandeling benut

zou steeds tot hetzelfde resultaat moeten leiden. Stichting

van degene die de melding heeft verholpen. De koppeling

RIONED gaat op basis van de ervaringen van gemeenten die

van oorzaken en acties per type oorzaakobject vermindert

SUF-MELD zijn gaan toepassen bepalen of een onderzoek

de kans op vergissingen.

naar de reproduceerbaarheid nodig en gewenst is.

In de praktijkproef bleek dat de professionele gebruikers

strategies on the serviceability of gully pots and

(bij frontoffice en buitendienst en/of aannemer) geholpen

lateral connections van Johan Post, Jeroen Langeveld

zijn met een (interne) opleiding in het toepassen van de

en Francois Clemens. Zij hebben voor twee wijken in

SUF-MELD methodiek. Een duidelijk beeld van het doel

Utrecht het aantal meldingen per jaar geanalyseerd,

van de registratie is daarbij de sleutel voor een kwalitatief

zowel voorafgaand aan het volledig op orde brengen

goede benutting van de methodiek. Stichting RIONED

van alle kolken en kolkaansluitleidingen als daarna.

zal in het najaar van 2016 een passende werkinstructie

De resultaten laten zien dat het op orde brengen van

ontwikkelen.

de kolkaansluitleidingen het aantal meldingen fors
heeft verminderd.

GWSW-Meld biedt op termijn de optie om probleem/
probleemobject en oorzaak/oorzaakobject te relateren en

	Daarnaast laat dit artikel zien wat de invloed is van de

in een kennisbestand op te nemen. Aan de hand daarvan

periode tussen de laatste kolkreiniging en de kans dat

is door restricties aan te brengen en real-time informatie

voor een bepaalde kolk een melding binnenkomt. Voor

terug te koppelen (‘Klopt het dat u dit meldt over dat

kolken in Utrecht bleek dat ongeveer 400 dagen na de

object?’) de kans op foutieve invoer verder te verkleinen.

laatste reiniging de kans op een melding fors toenam,
voor Almere bleek dit na ongeveer 200 dagen het geval.

Invloed werkmethoden en procedures

Beide voorbeelden illustreren dat u met een goede

Daarnaast is het niet onwaarschijnlijk dat werkmethoden

meldingenregistratie kunt onderzoeken waar in uw

en procedures bij het verhelpen van meldingen invloed

gemeente het optimum ligt tussen proactief en reactief

hebben op de registratie. Een gemeente die een perceel

beheer. Gezien het forse kostenverschil tussen routine

aansluitleiding bij de tweede verstopping direct vervangt,

matig, proactief kolkenreinigen (3 €/kolk) en reactief

zal vaker de actie ‘vervangen’ aanvinken dan een gemeente

verhelpen van verstopte kolken (150 €/kolk) en het

die deze blijft reinigen. Maar dit verschil in eindresultaat

grote aantal kolken dat elke gemeente beheert, is dit

is juist een van de meerwaarden van SUF-MELD. Het laat

zeer interessant.

zien dat verschillende beheerders bij een vergelijkbaar
probleem (‘melding riolering’ > ‘kan niet lozen’) kiezen voor

•	U kunt de effectiviteit van de technische afhandeling

verschillende oplossingen. Gaandeweg kunt u dan met

van meldingen (de acties) meten aan de hand van

andere gemeenten gezamenlijk leren over de effectiviteit,

terugkeermeldingen bij hetzelfde object (op basis

efficiëntie en relevante omgevingsvariabelen van beheer

van SUF-MELD-onderdeel II).

maatregelen.
	Zodra u meldingen registreert aan de hand van het
7.3.3 Meerwaarde door analyse meldingen

object-ID, kunt u achteraf eenvoudig onderzoeken hoe

Het eenduidig registreren van meldingen aan de hand

vaak een melding op dezelfde plek terugkeert. Daaruit

van de SUF-MELD methodiek zorgt ervoor dat meldingen

kunt u afleiden of de gekozen actie wel effectief was of

een betrouwbare informatiebron worden. Deze informatie

dat wellicht aanvullende of alternatieve maatregelen

van uw eigen gemeente én andere gemeenten is op vele

nodig zijn.

manieren te gebruiken. Hier volgen enkele voorbeelden
en ideeën:
•	Op basis van SUF-MELD-onderdeel I en II is een betere
afweging te maken tussen proactief en reactief beheer.
	Een voorproefje van de mogelijkheden op dit vlak staat

•	U zou het geleverde serviceniveau in uw gemeente
kunnen meten op basis van SUF-MELD-onderdeel I
en III.
	Meldingen zijn zeer geschikt om het door de inwoners

in het nog te verschijnen wetenschappelijke artikel

en bedrijven ervaren serviceniveau in uw gemeente

Quantifying the effect of proactive management

te volgen. Dit kan bijvoorbeeld door de DoFeMaMe
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Tabel 7.3 Voorbeeld gebruik meldingen in DoFeMaMe

Doelstelling

Functionele eis

Maatstaf

Meetmethode(n)

Toelichting

Voorkomen
watergerelateerde
ziekten.

De werking van de
voorzieningen moet
voldoende zijn om
contact met afvalwater
te voorkomen.

< X keer per jaar
toerekenbaar direct
contact met afvalwater
binnen woningen.

Meldingen in
meldingensysteem waar
contact met rioolwater
blijkt.
Dit betreft categorie ‘1,
meldingen wateroverlast
binnenshuis’.

Analyse
toerekenbaarheid:
burger of
rioleringsbeheerder.

Droge voeten.

De werking van de
voorzieningen moet
voldoende zijn om
onnodige wateroverlast
te voorkomen.

Aantal toerekenbare
meldingen over water
op straat < X per jaar.

Meldingen in
meldingensysteem
over water op straat.
Dit betreft categorie ‘2,
meldingen wateroverlast
buiten de woning’.

Analyse
toerekenbaarheid:
rioleringsbeheerder
of wegbeheerder.

te baseren op meldingen (zie tabel 7.3 voor enkele

over verstopte kolken en vervolgens onderzoeken welke

voorbeelden).

factoren (zoals kenmerken (diep/ondiep), reinigings
frequentie en aard van het afstromende gebied) bepalend
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•	Belangrijk aandachtspunt daarbij is de analyse van de

zijn voor de meldingen. De uitkomst zou kunnen zijn

toerekenbaarheid, zodat het verhelpen van de gemelde

dat in uw omstandigheden bepaalde typen kolken niet

problemen op het bordje komt van de juiste verantwoor-

langer worden gebruikt. Normaliter verloopt dit leer-

delijke. Zo kan wateroverlast binnenhuis zowel ontstaan

proces alleen binnen een individuele gemeente, waardoor

door een verstopping in de gebouwriolering (verantwoor-

het lang(er) duurt voordat u voldoende informatie hebt

ding burger) als in de aansluitleiding (verantwoording

voor een gedegen analyse. Doordat u uw meldingen

gemeente). En wateroverlast buiten de woning kan

via SUF-MELD kunt combineren met die van andere

het gevolg zijn van een verzakte weg voor een kolk

beheerders, groeit de database sneller en helpt u elkaar

(verantwoording wegbeheerder) of een verstopte kolk

daarmee sneller te leren.

(verantwoording rioleringsbeheerder). Als riolerings
beheerder moet u bij het gebruik van meldingen als

•	De aantallen meldingen tussen gemeenten vergelijken

meetmethode in uw DoFeMaMe dus ook de grenzen

(op basis van SUF-MELD-onderdeel I)

van uw eigen verantwoordelijkheid scherp definiëren.

Dit biedt de mogelijkheid om te zoeken naar correlaties
tussen het aantal en soorten meldingen met allerlei

•	Gezamenlijk aan een database bouwen met per type

kenmerken (bijvoorbeeld typen stelsels, grondslag,

oorzaakobject een set oorzaken van gemelde problemen

politieke kleur van de gemeenteraad, opleidingsniveau

en probleemobjecten (op basis van SUF-MELD-

in uw organisatie, omvang van uw organisatie,

onderdeel II).

populatiekenmerken, type bebouwing en budget van de

Het SUF-MELD vormt de functionele specificatie voor

rioleringszorg) en daaruit lering trekken. Eventueel kan

het datamodel, waarin GWSW-Meld gaat voorzien. Het

dit leiden tot aanpassingen in het gevoerde beleid als

datamodel is de basis voor de database met meldingen

de bestuurders vinden dat de gemeente te ver achter-

die daarmee opgebouwd kan gaan worden. Uit dit kennis

of vooroploopt.

bestand kunt u leren over dominante faalmechanismen
en de invloed van bijvoorbeeld materiaalgebruik,

•	Veelvoorkomende veroorzakers in beeld krijgen (op

ontwerp en beheerwijze op deze oorzaken.

basis van SUF-MELD-onderdeel III).

Een voorbeeld is het verzamelen van alle meldingen

Inzicht in de achtergrond van de veroorzakers van
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Figuur 7.2 Visualisatie meldingen

meldingen kunt u gebruiken, bijvoorbeeld om het

•	
Inzicht krijgen in de locatie van meldingen (zie figuur 7.2).

probleem aan de orde te stellen als de veroorzaker

Door meldingen op een kaart te presenteren, krijgt u

een nutsbedrijf is. Of om de voorlichting en informatie

inzicht in de geografische spreiding van meldingen.

voorziening aan (groepen) inwoners aan te passen als

Vaak is deze spreiding niet homogeen en zijn er plekken

zij de veroorzakers zijn. Internationale literatuur laat

in uw gemeente waar relatief veel meldingen vandaan

zien dat in de VS na aanleg van aansluitingen op een

komen. Dit kan aanleiding zijn om rioolvervanging in

openbaar gasnet 2% van de rioolhuisaansluitingen

een bepaald gebied naar voren te trekken of over te

was doorboord door een gasleiding (Ariaratnam, 2014).

gaan op een intensievere vorm van beheer.

Soortgelijke problemen kunnen ook in Nederland
optreden bij grootschalige aanleg of vervanging van
leidinginfrastructuur via ongestuurde boringen.

Bijlage 1 Overzicht mogelijke meldingen
in SUF-MELD Riolering
Tabel B1.1 Overzicht hoofd- en subcategorieën in SUF-MELD Riolering

Hoofdcategorie melding stedelijk water (inclusief riolering)

Subcategorie melding (specifiekere omschrijving)

1. Melding wateroverlast binnenshuis

in kelder/souterrain
in kruipruimte
begane grond – wc
begane grond – overig
1e verdieping of hoger
anders, namelijk ...

2. Melding wateroverlast buiten de woning
2. (eigen tuin, openbaar groen, op straat, tunnels)

op eigen terrein
op achterpad
op trottoir/stoep
op fietspad
in parkeervak
op straat/rijweg – hoofdbaan
op straat/rijweg – parallelbaan/ventweg
in wadi/waterplein/infiltratievoorziening
in tunnel
in plantsoen/groenstrook/park
anders, namelijk ...
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3. Melding overlast sloten, vijvers en grachten

waterpeil erg hoog/laag
dode dieren (vis, vogel)
ongedierte zoals (muskus)ratten
sloot of gracht stinkt
vervuiling (bagger, kroos, waterplanten, zwerfvuil)
vervuiling (wc-papier)
anders, namelijk ...

4. Melding riolering (o.a. stank, water stroomt niet weg)

water stroomt niet weg
rioollucht binnenshuis
rioollucht buiten de woning
rioollucht buiten de woning en binnenshuis
put-/kolkdeksel mist/ligt naast put
put-/kolkdeksel klappert
put-/kolkdeksel steekt uit/is kapot
put-/kolkdeksel te laag
vuil in kolk/put
rode lamp op besturingskast/rioolpomp brandt
probleem met septic tank/individuele behandelingsinstallatie
voor afvalwater (IBA)
anders, namelijk ...

5. Melding overig*

vragen over afval-, regen- of grondwater
gat/verzakking in rijweg
gat/verzakking in overige verharde wegen/straten/paden
ratten/rattengang
persoonlijke bezittingen in kolk gevallen
anders, namelijk ...

*) Bij ‘5. Melding overig’ staan nu enkele subcategorieën die gaan over het domein van de wegbeheerder. Mocht dat vakgebied een eigen SUF-MELD krijgen, dan
vervallen die subcategorieën, en blijven alleen “vragen over ...” en “bezittingen in kolk” over.

Bijlage 2 Overzicht oorzaken
per type oorzaakobject
Deze bijlage geeft per type oorzaakobject mogelijke

B2.1 Oorzaakobject: pand (conform BAG-definitie)

oorzaken van het gemelde probleem. Per oorzaakobject

Hieronder vallen alle onroerende goederen, ongeacht de

staat (soms) eerst een omschrijving en dan volgt de lijst

eigendoms- en gebruikssituatie, zoals woningen, woon

met oorzaken. Bij de omschrijving is zo veel mogelijk aan-

boten, stacaravans, kantoren, volkstuinen en bijvoorbeeld

gesloten op de gangbare indeling van de bij de ontwikke-

ook het gemeentehuis, waar de gebouwbeheerder

ling betrokken gemeenten. Via de hyperlinks naar het

verantwoordelijk is voor de binnenriolering.

GWSW in de speciale versie van dit document kunt u de
formele definities van de oorzaakobjecten bekijken.

•	Vloerpeil lager dan omliggend maaiveld door ophoging
omliggend maaiveld

Per oorzaakobject kunt u meerdere oorzaken aanvinken.
In de pilot bleek dat dit vooral bij hoofdcategorie ‘4.

•	Vloerpeil lager dan omliggend maaiveld door
verzakking pand

Melding riolering’, subcategorie ‘verstopping/water

•	Vloerpeil lager dan omliggend maaiveld – overig

stroomt niet door afvoerputje weg’ voorkwam. Vaak is

•	Maaiveld eigen terrein lager dan omliggend maaiveld

sprake van een verstopping in combinatie met een of
meerdere defecten aan de leiding. Dan moet u beide
aanvinken. Bovendien is het bij verstopping ook zinvol om
aan te geven of het gaat om een ‘normale’ verstopping
of een verstopping door verkeerd rioolgebruik.

door ophoging maaiveld
•	Maaiveld eigen terrein lager dan omliggend maaiveld
door verzakking eigen terrein
•	Maaiveld eigen terrein lager dan omliggend maaiveld
– overig
•	Kelder/souterrain/muur onvoldoende waterdicht

Per object ziet u steeds eerst de totale lijst en daarna

•	Drainage ontbreekt

(waar nuttig) in een tabel een indeling in hoofd- en

•	Drainage verstopt

suboorzaken. Zo kunt u desgewenst de keuzelijsten

•	Ontluchting binnenriolering verstopt

toegankelijker presenteren en daarmee beter behapbaar

•	Binnenriolering verstopt

maken. Beide mogelijkheden kunt u gebruiken bij de

• Grondwaterstand te hoog (boven gewenste drooglegging)

implementatie.

•	Overig

Tabel B2.1 Hoofd- en suboorzaken oorzaakobject: pand

Hoofdoorzaken

Suboorzaken

Vloerpeil lager dan omliggend maaiveld

Door ophoging omliggend maaiveld
Door verzakking pand
Overig

Maaiveld eigen terrein lager dan omliggend maaiveld

Door ophoging omliggend maaiveld
Door verzakking eigen terrein
Overig

Kelder/souterrain/muur onvoldoende waterdicht
Drainage

Ontbreekt
Verstopt

Ontluchting binnenriolering verstopt
Binnenriolering verstopt
Grondwaterstand te hoog (boven gewenste drooglegging)
Overig

> 31

B2.2 Oorzaakobject: terreinriolering
De liggende aansluitleiding vanaf beginpunt onder het

•	Verstopt – wortels

pand tot aan de perceelgrens.

•	Verstopt – doorboring kabel/leiding
•	Verstopt – overig

•	Verkeerd materiaalgebruik/ontwerp voldoet niet aan
NEN 3215/NPR 3216

•	Aansluitleiding verkeerd aangesloten (verbinding
afvalwaterleiding met hemelwaterafvoer, of andersom)

•	Ontspanvoorziening/terugslagklep ontbreekt

•	Te veel panden aangesloten

•	Aansluitleiding onder tegenschot

•	Breuk – aansluitleiding bij pand

•	Verstopt – aangehechte afzettingen (vet)

•	Breuk – overig

•	Verstopt – obstakels (rioolvreemde objecten)

•	Overig

Tabel B2.2 Hoofd- en suboorzaken oorzaakobject: terreinriolering

Hoofdoorzaken

Suboorzaken

Verkeerd materiaalgebruik/ontwerp voldoet niet aan NEN 3215/NPR 3216
Ontspanvoorziening/terugslagklep ontbreekt
Aansluitleiding onder tegenschot
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Verstopt

Aangehechte afzettingen (vet)
Obstakels
Wortels
Doorboring kabel/leiding
Overig

Verkeerd aangesloten (verbinding afvalwaterleiding met hemelwaterafvoer, of
andersom)
Te veel panden aangesloten
Breuk

Aansluitleiding bij pand
Overig

Overig

B2.3 Oorzaakobject: perceelaansluitleiding
De liggende aansluitleiding vanuit overdrachtspunt

•	Verstopt – doorboring kabel/leiding

perceel tot en met transportrioolleiding.

•	Verstopt – overig
•	Verkeerd aangesloten

•	Verkeerd materiaalgebruik/ontwerp voldoet niet aan
NEN 3215/NPR 3216

•	Te veel panden aangesloten
•	Breuk – bij overdrachtspunt perceel

•	Aansluitleiding onder tegenschot

•	Breuk – bij aansluiting op rioolleiding

•	Verstopt – aangehechte afzettingen (vet)

•	Breuk – overig

•	Verstopt – obstakels (rioolvreemde objecten)

•	Overig

•	Verstopt – wortels

Tabel B2.3 Hoofd- en suboorzaken oorzaakobject: perceelaansluitleiding

Hoofdoorzaken

Suboorzaken

Verkeerd materiaalgebruik/ontwerp voldoet niet aan NEN 3215/NPR 3216
Aansluitleiding onder tegenschot
Verstopt

Aangehechte afzettingen (vet)
Obstakels
Wortels
Doorboring kabel/leiding
Overig

Verkeerd aangesloten
Te veel panden aangesloten
Breuk

Bij overdrachtspunt perceel
Bij aansluiting op rioolleiding
Overig

Overig
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B2.4 Oorzaakobject: kolk
• Verstopt – zand/sediment

• Los vuil voor kolk: bladeren

• Verstopt – beton/cement

• Los vuil voor kolk: onkruid

• Verstopt – olie/vet

• Los vuil voor kolk: zwerfvuil

• Verstopt – wortels

• Asfalt voor kolk

• Verstopt – obstakels/overig

• Kolk ligt te hoog

• Perceelaansluitleiding aangesloten op kolk

• Kolk ligt te laag/is verzakt

• Stankafsluiter ontbreekt

•	Afschot van straatwerk in afstroomgebied kolk

• Kolkdeksel ontbreekt

onvoldoende

• Kolkdeksel stuk

• Wegverharding lokaal verzakt

• Kolkinlaat stuk

• Overig

Tabel B2.4 Hoofd- en suboorzaken oorzaakobject: kolk

Hoofdoorzaken

Suboorzaken

Verstopt

Zand/sediment
Beton/cement
Olie/vet
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Wortels
Obstakels
Perceelaansluitleiding aangesloten op kolk
Stankafsluiter ontbreekt
Kolkdeksel

Ontbreekt
Stuk

Kolkinlaat stuk
Los vuil voor kolk

Bladeren
Onkruid
Zwerfvuil

Asfalt voor kolk
Ligging kolk – straatwerk

Kolk ligt te hoog
Kolk ligt te laag/is verzakt
Afschot straatwerk in afstroomgebied kolk
onvoldoende
Wegverharding lokaal verzakt

Overig

B2.5 Oorzaakobject: lijngoot
•	Verstopt – zand/sediment

•	Vuil voor lijngoot: onkruid

•	Verstopt – beton/cement

•	Vuil voor lijngoot: zwerfvuil

•	Verstopt – olie/vet

•	Lijngoot te hoog

•	Verstopt – wortels

•	Lijngoot verzakt

•	Verstopt – obstakels/overig

•	Afschot van wegverharding in afstroomgebied lijngoot

•	Deksel/rooster lijngoot ontbreekt

onvoldoende

•	Deksel/rooster lijngoot stuk

•	Wegverharding lokaal verzakt

•	Vuil voor lijngoot: bladeren

•	Overig

Tabel B2.5 Hoofd- en suboorzaken oorzaakobject: lijngoot

Hoofdoorzaken

Suboorzaken

Verstopt

Zand/sediment
Beton/cement
Olie/vet
Wortels
Obstakels

Deksel/rooster lijngoot

Ontbreekt
Stuk

Vuil voor lijngoot

Bladeren
Onkruid
Zwerfvuil

Ligging lijngoot

Te hoog
Te laag/verzakt
Afschot wegverharding in afstroomgebied
lijngoot onvoldoende
Wegverharding lokaal verzakt

Overig
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B2.6 Oorzaakobject: kolkaansluitleiding
Liggende leiding vanaf de kolk tot en met de aansluiting

• Verstopt – wortels

op het transportrioolleiding.

• Verstopt – doorboring kabel/leiding
• Verstopt – overig

• Verkeerd materiaalgebruik

• Verkeerd aangesloten

• Kolkaansluitleiding onder tegenschot

• Breuk – bij aansluiting kolkaansluitleiding op standpijp

• Te veel kolkaansluitingen op één transportrioolleiding

• Breuk – bij aansluiting kolkaansluitleiding op kolk

• Verstopt – vet

• Breuk – overig

• Verstopt – bouwmaterialen

• Overig

• Verstopt – blikjes/flesjes

Tabel B2.6 Hoofd- en suboorzaken oorzaakobject: kolkaansluitleiding

Hoofdoorzaken

Suboorzaken

Verkeerd materiaalgebruik
Kolkaansluitleiding onder tegenschot
Te veel kolkaansluitingen op één rioolleiding
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Verstopt

Aangehechte afzettingen (vet)
Bouwmaterialen
Obstakels (blikjes/flesjes)
Wortels
Doorboring kabel/leiding
Overig

Verkeerd aangesloten
Breuk

Bij aansluiting kolkaansluitleiding op
standpijp
Bij aansluiting kolkaansluitleiding op kolk
Overig

Overig

B2.7 Oorzaakobject: rioolput
•	Verkeerde rioolputdeksel

• Rioolput verzakt

• Verkeerd opschrift rioolputdeksel

• Rubberen ring rioolputdeksel ontbreekt

• Gaatjes in rioolputdeksel missen

• Verstopt – aangehechte afzettingen (vet)

• Gaatjes in rioolputdeksel aanwezig

• Verstopt – obstakels

• Rioolputdeksel niet vergrendeld/gekneveld

• Verstopt – wortels

• Rioolputdeksel ontbreekt

• Verstopt – overig

• Rioolputdeksel naast put

• Overig

• Rioolput te hoog/steekt uit wegverharding

Tabel B2.7 Hoofd- en suboorzaken oorzaakobject: rioolput

Hoofdoorzaken

Suboorzaken

Verkeerd rioolputdeksel

Niet passende rioolputdeksel
Verkeerd opschrift

Gaatjes in rioolputdeksel

Ontbreken
Aanwezig

Rioolputdeksel niet vergrendeld/gekneveld
Rioolput open
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Rioolputdeksel ontbreekt
Rioolputdeksel naast put

Ligging rioolput-wegverharding

Rioolput te hoog/steekt uit wegverharding
Rioolput te laag/is verzakt

Rubberen ring rioolputdeksel ontbreekt
Verstopt

Aangehechte afzettingen (vet)
Obstakels
Wortels
Overig

Overig

B2.8 Oorzaakobject: rioolleiding
Leiding tussen twee putten, bestaande uit buizen en

• Verstopt – overig

verbindingen.

•	Te hoge druk bij rioolreiniging (vaak in kleine
transportrioolleidingen)

•	Afschot rioolleiding onvoldoende

•	Verbinding hemelwaterriool met afvalwaterriool,
of omgekeerd

• Rioolleiding ingestort/gescheurd
• Ontluchting/ontspanning onvoldoende

• Doorboring kabel/leiding

• Verstopt – aangehechte afzettingen (vet)

• Afsluitstuk kapot

• Verstopt – afzettingen (zand/sediment)

• Overig

• Verstopt – wortels

Tabel B2.8 Hoofd- en suboorzaken oorzaakobject: rioolleiding

Hoofdoorzaken

Suboorzaken

Afschot rioolleiding onvoldoende
Rioolleiding ingestort/gescheurd
Ontluchting/ontspanning onvoldoende
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Verstopt

Aangehechte afzettingen (vet)
Afzettingen (zand/sediment)
Wortels
Overig

Te hoge druk bij rioolreiniging (vaak in kleine transportrioolleidingen)
Verbinding hemelwaterriool met afvalwaterriool, of omgekeerd
Doorboring kabel/leiding
Afsluitstuk kapot
Overig

B2.9 Oorzaakobject: overstortput/uitlaat
•	Breedte-hoogte-ruimte voor overstortende straal

• Aantasting – schade

onvoldoende/beluchting onvoldoende (hydraulisch/

• Verzakt

ontluchting)

• Muur niet meer waterdicht

• Opgemetseld

• Terugslagklep faalt/ontbreekt

• Dichtgezet

• Instroom – stuwing via oppervlaktewater

• Ontbreekt

• Overig

• Onterecht aanwezig

Tabel B2.9 Hoofd- en suboorzaken oorzaakobject: overstortput/uitlaat

Hoofdoorzaken

Suboorzaken

Breedte-hoogte-ruimte voor overstortende straal onvoldoende/beluchting
onvoldoende (hydraulisch/ontluchting)
Opgemetseld
Dichtgezet
Ontbreekt
Onterecht aanwezig
Aantasting – schade
Verzakt
Muur niet meer waterdicht
Terugslagklep faalt/ontbreekt
Instroom – stuwing via oppervlaktewater
Overig
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B2.10 Oorzaakobject: drainage
• Ontbreekt

• Drainagebuis extreem samengeduwd

• Capaciteit/diameter drainagebuis onjuist

• Omhulling/omliggend zand – drainanagebuis verstopt

• Hoogteligging/afschot drainagebuis onjuist

• Verstopt – wortels

• Afvalwater in drainagebuis

• Verstopt – ijzer

• Schade door werkzaamheden derden

• Verstopt – overig

• Verzakt

• Geen lozingspunt

• Breuk

• Overig

Tabel B2.10 Hoofd- en suboorzaken oorzaakobject: drainage

Hoofdoorzaken

Suboorzaken

Ontbreekt
Capaciteit/diameter drainagebuis onjuist
Hoogteligging/afschot drainagebuis onjuist
Afvalwater in drainagebuis
Schade door werkzaamheden derden
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Verzakt
Breuk
Drainagebuis extreem samengeduwd
Omhulling/omliggend zand - drainagebuis verstopt
Verstopt

Wortels
IJzer
Overig

Geen lozingspunt
Overig

B2.11 Oorzaakobject: straatpot
Vaak gebruikt voor peilbuis grondwatermeting, soms ook

• Deksel straatpot ontbreekt

voor drinkwater- of andere voorzieningen.

• Straatpot steekt uit boven omliggend maaiveld
• Straatpot ligt onder omliggend maaiveld
• Overig

Tabel B2.11 Hoofd- en suboorzaken oorzaakobject: straatpot

Hoofdoorzaken

Suboorzaken

Deksel straatpot ontbreekt
Ligging straatpot maaiveld

Straatpot steekt uit boven omliggend maaiveld
Straatpot ligt onder omliggend maaiveld

Overig

B2.12 Oorzaakobject: rioolgemaal
Deze lijst is heel kort, omdat de storingen en achter

• Storing

liggende oorzaken doorgaans binnen telemetrie worden

• Overig

afgehandeld en geregistreerd.

Tabel B2.12 Hoofd- en suboorzaken oorzaakobject: rioolgemaal

Hoofdoorzaken

Suboorzaken

Storing
Overig

B2.13 Oorzaakobject: mechanische riolering
Doorgaans overdrukriolering, soms onderdrukriolering.

• Pomp defect
• Mechanische rioolleiding verstopt
• Pompkast kapot
• Overig
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Tabel B2.13 Hoofd- en suboorzaken oorzaakobject: mechanische riolering

Hoofdoorzaken

Suboorzaken

Pomp defect
Mechanische rioolleiding verstopt
Pompkast kapot
Overig

B2.14 Oorzaakobject: infiltratievoorziening
• Afvalwaterriool aangesloten op infiltratievoorziening

• Geen afvoer aanwezig

• Bodem verstopt

• Overig

• Vervuiling

Tabel B2.14 Hoofd- en suboorzaken oorzaakobject: infiltratievoorziening

Hoofdoorzaken
Afvalwaterriool aangesloten op infiltratievoorziening
Bodem verstopt
Vervuiling
Geen afvoer aanwezig
Overig

Suboorzaken

B2.15 Oorzaakobject: persleiding
• Schade door werkzaamheden derden
• Breuk
• Overig

Tabel B2.15 Hoofd- en suboorzaken oorzaakobject: persleiding

Hoofdoorzaken

Suboorzaken

Schade door werkzaamheden derden
Breuk
Overig

B2.16 Oorzaakobject: overige objecten riolering
en water (randvoorziening, wervelventiel,
zinker, duiker)
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Deze categorie is vooralsnog heel breed en is gecreëerd

• Werkt niet

om de lijst met objecten te beperken tot de meest

• Verstopt

relevante voor meldingen. Let op: het object duiker is

• Overig

ingevoegd omdat dat vaak de oorzaak is van een lokaal
hoge buitenwaterstand.

Tabel B2.16 Hoofd- en suboorzaken oorzaakobject: overige objecten riolering en water (randvoorzieningen, wervelventiel, zinker, duiker)

Hoofdoorzaken
Werkt niet
Verstopt
Overig

Suboorzaken

B2.17 Oorzaakobject: systeem
Deze categorie zit niet in de selectielijst voor de buiten

• Afvoerend verhard oppervlak te groot

dienst, maar moet de binnendienst bij de administratieve

• Afstroming onverhard oppervlak

afhandeling van de meldingen invullen. Het gaat om

• Oppervlaktewatersysteem voldoet niet

zaken die de binnendienst op basis van nadere analyse

• Waterstand stelsel structureel te hoog

met aanvullende gegevens constateert. U vindt hier een

• Grondwaterstand te vaak boven richtlijn gemeente

eerste aanzet van dergelijke oorzaken (in een volgende

• Afvoercapaciteit aangesloten drainage te hoog

versie van SUF-MELD volgt mogelijk uitbreiding of

• Overstort niet aanwezig

opschoning).

• Overstort op verkeerde locatie/niet gesaneerd
• Inprikkers uit omliggend gebied te hoge capaciteit

• Werkzaamheden aan rioolstelsel

• Extreme regen

• Afwezigheid drainagebuis na rioolvervanging

• Overig

Tabel B2.17 Hoofd- en suboorzaken oorzaakobject: systeem

Hoofdoorzaken

Suboorzaken

Werkzaamheden aan rioolstelsel
Afwezigheid drainagebuis na rioolvervanging
Afvoerend verhard oppervlak te groot
Afstroming onverhard oppervlak
Oppervlaktewatersysteem voldoet niet
Waterstand stelsel structureel te hoog
Grondwaterstand te vaak boven richtlijn gemeente
Afvoercapaciteit aangesloten drainage te hoog
Overstort niet aanwezig
Overstort op verkeerde locatie/niet gesaneerd
Inprikkers uit omliggend gebied te hoge capaciteit
Extreme regen
Overig

B2.18 Oorzaakobject: overige objecten geen
riolering en water (straat, drinkwaterleiding)
Deze categorie gaat om objecten die buiten de door de
gemeente gekozen invulling van de zorgplichten voor
grond-, hemel- en afvalwater vallen en waarvoor bij
onderdeel III van de melding een andere partij
toerekenbaar is.
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Bijlage 3 Voorbeeld processchema diagnose en
afhandelen verstopte kolk
Geen verstopping
(verkeerde kolk, al
opgelost, extreme
neerslag, etc.)

Start

nee

Staat er
water voor
de kolk?

nee

ja

Verschil
waterniveau binnen
en buiten de kolk?

ja

nee
Structurele conditie
kolk in orde?

ja

Toegang
tot de kolkleiding
geblokkeerd door de
inhoud zandvang?

nee

Stijgt het
waterniveau als
water van de HD in
de kolk wordt
geloosd?

Normale aangroei
(blad, afstromende
zanddeeltjes, etc.)

ja

nee

ja

ja

ja

Defecte kolk
(kolkdeksel,
bodem, etc.)

Kolkrooster
verstopt

Zandvang leeg
te scheppen?

Regulier slib?

nee
ja

Blokkeert
vuil de toegang
tot de kolk?

ja

nee

ja

nee
Structurele conditie
kolk in orde?

nee

- illegale lozing
(cement, verf, etc.)
- bevriezing waterslot

Toegang
tot de kolkleiding
geblokkeerd door de
inhoud zandvang?

Illegale lozing (bouwvuil, verpakkingen,
flesjes, etc.)

Is de
kolkleiding lopend
te krijgen met
de HD?

nee
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nee

Zijn
er sporen
van vet in
de kolk?

nee

ja

Is de
kolkleiding lopend
te krijgen met heet
water (HD)?

ja
Vet kolkleiding

- Wortels
- Slib, zand etc. (immobiel)
- Doorboorde buis
- Ingestorte / gescheurde buis
- Constructiefout
- Vet

ja

Is het defect
gevonden met detectie
en opgraven?

nee

Verstopping hoofdriool

(Schema gemaakt door Johan Post, TU Delft)

nee

Slib, zand etc.
(mobiel)

Bijlage 4 Voorbeeld interface meldingenapp

Deze bijlage laat het digitale meldingenformulier zien op

website gebaseerd is op een eerdere versie. De website

de website van de gemeente Den Haag. De terminologie

helpt de melder in enkele stappen door de melding heen

is niet geheel consistent met SUF-MELD 1.2, omdat de

aan de hand van keuzemenu’s.
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Figuur B4.1 Keuze voor onderwerp

Figuur B4.2 Keuze voor hoofdcategorie melding (zie tabel B1.1 in bijlage 1)

Figuur B4.3 Keuze voor subcategorie melding (zie tabel B1.1 in bijlage 1)
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Figuur B4.4 Nadere duiding locatie wateroverlast

Figuur B4.5 Samenvatting melding met controlevraag om onnodige meldingen te voorkomen

978 90 73645 56 1

