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Het probleem

• Eén gezamenlijk digitaal beeld van het stelsel
ontbreekt
• De ligging en capaciteit van de verschillende
onderdelen van het stelsel.
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Het probleem voor waterschappen
en gemeenten

• Hoeveel regen en afvalwater kan een waterschap
wanneer en waar verwachten? Nu en in de toekomst

De oplossing
• Gegevens uitwisselen over transport en
rioleringsstelsel, rioleringsgebieden en het
watersysteem.
• Eén gezamenlijk kaartbeeld
• Waterschappen: creëren van een kernregistratie
onder de naam DAMO.
• Gemeenten:GWSW
• Voorwaarde: Eigenaarschap van gegevens
duidelijk
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De uitdaging
• Gemeenschappelijke ‘taal’. DAMO = GWSW
• Wat ga je er dan mee doen, welke werkwijzes
ondersteun je?
• Hoe ga je uitwisselen (de techniek)
• Beschikbaarheid en kwaliteit van gegevens
• Landelijk?
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Wat is DAMO?
• Datamodel en database voor het gestandaardiseerd
vastleggen en ontsluiten van kerngegevens binnen
een waterschap
• zowel ten behoeve van uitwisseling van informatie met
derden, die soms een wettelijk verplicht karakter heeft
(bijv. INSPIRE)
• maar ook voor de ondersteuning van de eigen
primaire processen.
• DAMO Watersysteem en Keringen reeds beschikbaar

Wat levert de CDL
• Geografische data van het watersysteem, administratieve
grenzen. Waterkeringen, kabels/leidingen volgen.
• Eén landsdekkend beeld van alle waterschappen gezamenlijk
• Vindbaar via het NGR (Nationaal Georegister)
• Beschikbaar voor iedereen via de overheidsbrede voorziening
PDOK (Publieke Dienstverlening op de Kaart) – Open Data
• Naar keuze van gebruiker volgens een van de twee
standaarden:
– Nederlands: IMWA
– Europees: INSPIRE (wettelijke verplichting)
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Het project
Samenwerking in praktijkproef:
• Waterschap Brabantse Delta
• Moerdijk
• Hoogheemraadschap Delfland
• Den Haag en Pijnacker
• Hoogheemraadschap van Rijnland
• Leiden
• RIONED
• Het Waterschapshuis

Tussenresultaten
• Uitwisseling werkt technisch
• Data beschikbaar
– maar nog niet altijd als onderdeel van beheersystemen

• Data bruikbaar
– Kwaliteit data: juist, compleet, Redundant, vormt een
netwerk?
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Het vervolg – huidige ideeën.
Stappenplan:
• Stel de minimale dataset voor uitwisseling vast
• Realiseer DAMO Afvalwater en verbeter GWSW-server
• Pas dit toe in een productie omgeving in een project samen met de
CDL en een leverancier van de beheersoftware van gemeente.
• Ontwikkel een ‘nul-meting’ waarmee gemeenten/waterschappen
kunnen bepalen in hoeverre zij de gevraagde gegevens kunnen
leveren
• Breid de dataset uit op basis van opvolging RIOKEN en evt. andere
processen.
• Doorontwikkeling naar een landelijk uitwisseling…..
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Tot slot….
• Eenduidige en eenvoudige uitwisseling van
gegevens tussen gemeenten en waterschappen zodat
in het geval van een calamiteit alle informatie
beschikbaar is en voor de prognoses actuele
uniforme gegevens gebruikt worden.

• Uitwisseling als vliegwiel voor kwaliteitsverbetering
data
• Samenwerking als vliegwiel voor eenduidige
processen en verdere uitbreiding

Vragen?
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PDOK
Informatiemodel Water (IMWA)

Wat levert de CDL:
• Geografische data van het watersysteem, waterkeringen,
kabels/leidingen en administratieve grenzen
• Eén landsdekkend beeld van alle waterschappen gezamenlijk
• Vindbaar via het NGR (Nationaal Georegister)
• Beschikbaar voor iedereen via de overheidsbrede voorziening PDOK
(Publieke Dienstverlening op de Kaart) – Open Data
• Naar keuze van gebruiker volgens een van de twee standaarden:
• Nederlands: IMWA
• Europees: INSPIRE (wettelijke verplichting)
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Tips gebruik huisstijl RIONED
• Maximaal 5 a 6 punten in een opsomming
• Plaatjes plakken (speciaal, onder menu
bewerken) in bij voorkeur .emf formaat

Tips inhoud presentatie
• Niet meer dan 3 punten (hoofdboodschappen)
behandelen in 15 minuten
• Bedenk een aandachttrekkende opening
en een pakkend slot
• Dia’s niet te vol zetten met informatie of lappen
tekst. Bij voorkeur 1 duidelijk punt per dia
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Tips inhoud presentatie
• Bekijk een dia ook vanuit het perspectief van
iemand die de presentatie niet heeft bijgewoond
maar achteraf wel de hand-outs doorneemt.
• Met kleurvakken in de achtergrond kan je
essenties accentueren.
• Met animaties van de kleurvlakken kan dat ook

Hoofdpunt 1
Je kunt afgebakende delen in
de presentatie voorzien van
een titel op deze manier
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