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Op dit moment zijn belangrijke ontwikkelingen gaande in de informatievoorziening ten behoeve
van het rioleringsbeheer. Daarom begint Stichting RIONED met deze regelmatige nieuwsbrief om
u te informeren en u bij de ontwikkelingen te betrekken. De inbreng van leveranciers, gebruikers,
overheden als opdrachtgevers, en bedrijven als opdrachtnemers en bronnen van innovatie, is
cruciaal om de transitie naar die uniforme vastlegging en uitwisseling te kunnen maken. Niet voor
gegevensbeheer of het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) als doel op zich, maar als
middel om het rioleringsbeheer, úw werk, slimmer, eenvoudiger en beter te maken.
> Convenant is basis voor beter stedelijk waterbeheer
Ruim 30 partijen op gebied van riolering en stedelijk water (overheden, ingenieursbureaus en
leveranciers) hebben in november 2013 afgesproken om te komen tot onbelemmerde
uitwisseling van gegevens. Iedereen gaat digitaal dezelfde begrippen gebruiken, die zijn
vastgelegd in het GWSW. De partijen hebben vastgelegd dat zij het woordenboek gaan toepassen.
Het convenant is ook bedoeld om te voorkomen dat partijen op elkaar gaan wachten bij de
invoering.
De voordelen van onbelemmerde gegevensuitwisseling zijn betere samenwerking, toename van
kwaliteit van beslissingen, betere overdracht van kennis, soepelere werkwijzen en kostenbesparingen. Vanuit de gedeelde visie daarover is door de ondertekenaars afgesproken dat alle
partijen hun software en procedures aanpassen aan het GWSW. Vanaf 1 januari 2015 moet de
uitwisseling van gegevens daadwerkelijk gaan verlopen conform het GWSW.
Lees meer over het convenant (inclusief een verslag van de bijeenkomst op 4 november 2013
waarin het convenant ondertekend werd).
> Wat is het GWSW?
Het GegevensWoordenboek Stedelijk Water is het
centrale instrument om tot een beter en
gestandaardiseerd gegevensbeheer voor riolering
en stedelijk waterbeheer te komen. Het is een
digitale verzameling van eenduidige definities van
alle relevante objecten, hun kenmerken en hun
onderlinge relaties. Met zoveel mogelijk
aanvullende informatie over die objecten en
relaties. Het GWSW maakt de eenduidige
uitwisseling en (her)gebruik van die informatie
mogelijk, zowel binnen de sector (van ontwerper naar beheerder naar aannemers, reinigingsinspectiebedrijven, naar modelleurs, enzovoort) als met aanpalende vakgebieden.
De Commissie Vaststelling Leidraden en Handreikingen (CVLH) van stichting RIONED heeft op 29
januari 2014 de basismodule van het GWSW (GWSW-basis) vastgesteld. Over twee maanden
wordt de module GWSW-Rib inclusief Kib (werktitel) vastgesteld. Daarna zullen de modules in
proefprojecten toegepast en getest worden. Meer hierover in de nieuwsbrief van februari.
Lees verder over het GWSW en de drie modules
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> Deze nieuwsbrief en meer communicatie
Stichting RIONED is ervan overtuigd dat een goede informatievoorziening essentieel is voor de
verdere ontwikkeling en de implementatie van het GWSW. Daarom start deze nieuwsbrief, en
komen er ook overleggen met gebruikers en leveranciers, bijeenkomsten voor opdrachtgevers
(gemeenten en waterschappen) en tervisielegging van (deel)producten.
U kunt uw afmelding of juist aanmelding van extra ontvangers van deze nieuwsbrief sturen aan
gwsw@rioned.org.
> Uw aanspreekpunt bij RIONED
Bij Stichting RIONED is Eric Oosterom verantwoordelijk voor het project ‘Bouw en implementatie
GWSW’. Hij heeft per 1 januari 2014 die rol overgenomen van Rob Hermans. U kunt voor
toelichting en met al uw vragen contact opnemen via e-mail gwsw@rioned.org en telefoon 0318
631111.
In de volgende nieuwsbrief ga ik dieper in op de planning van het implementatietraject van
GWSW, op de module GWSW-Rib inclusief Kib en op de proefprojecten waarin GWSW-Basis, -Rib
en -Kib in de praktijk getest gaan worden.
Met vriendelijke groet,
Eric Oosterom
projectmanager gegevensbeheer
Stichting RIONED

Voor afmelden of aanmelden van extra ontvangers van deze nieuwsbrief, mail gwsw@rioned.org
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