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Beste waterketen collega!
De eerste gebruikersvraag is op basis van gegevens uit het GWSW
beantwoord! Mocht je al veel van het data portaal weten........ scroll
dan snel verder.

En anders toch nog even een kleine inleiding: we werken met
Rijnland en gemeentes aan een data portaal voor de waterketen. In
het portaal komen gegevens van fysieke objecten en meetgegevens
bij elkaar. Daarbovenop willen we vragen die in de keten leven, zo
automatisch mogelijk beantwoorden en ontsluiten via een
dashboard en online kaarten.
Let op: de in deze kaart gedeelde gegevens niet verder verspreiden,
tenzij hier een nadrukkelijk inhoudelijk doel aan vast zit (bijvoorbeeld
omdat je met een andere gemeente wilt overleggen). De kaart is
slechts bedoeld om te demonstreren wat mogelijk is; neem de
resultaten niet voor waar aan.
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De eerste gebruikersvraag is beantwoord!
Eén van de gebruikersvragen is: waar staan er (nog) huizen die hun
afvalwater, al dan niet gezuiverd, zelf lozen op het oppervlakte
water? Om deze ‘ongerioleerde percelen’ op te sporen heeft het
Rijnlandse DataLab een script geschreven.
Deze tool helpt het gesprek op gang te brengen tussen Rijnland en
gemeentes. Zo kunnen gemeenten aan hun zorgplicht voldoen en
Rijnland de waterkwaliteit blijven verbeteren.
Het resultaat voor de gemeente Leiden is hiernaast te bekijken waar de tool met veel enthousiasme is ontvangen.
We benadrukken nogmaals dat dit geen ongerioleerde percelen zijn.
De check laat zien waar de kans groot is dat een perceel ongerioleerd
is of op een bijzondere manier aangesloten is.
We komen in februari/maart langs de clusters om de ongerioleerde
percelen check te demonstreren en meer toe te lichten.
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Natuurlijk hebben jullie nu wel een aantal vragen. Daar vinden jullie
het antwoord op hier beneden.
Groet,
Guido Schaepman en Tim de Vries

Welke techniek zit er achter?
We gebruiken Python scripts om:
1. BAG, BGT- en perceelgegevens bij het kadaster op te halen

2. De rioleringsstrengen en pompen van het GWSW te plukken
3. Te kijken welke percelen met een gebouw verder dan 40m van
een rioleringsstreng liggen, rekening houdend met watergangen
en treinsporen.
4. Deze potentieel ongerioleerde percelen worden vormgegeven
gepubliceerd via Arcgis online
Gezien het feit dat we alleen maar open data gebruiken, is het ook
mogelijk voor andere waterschappen om de tool over te nemen. We
willen daarom ook de tool pitchen voor STOWA en het
waterschapshuis.

Ja, maar Tim en Guido…. waarom is dit zo innovatief?
Wel, ten eerste gebruiken we alleen openbare gegevens. Zodra het
kadaster een nieuw perceel toevoegt of Leiden een nieuwe
riolering, heeft dit effect op de resultaten van de analyse. Geen
mails, usb-sticks, of papieren kaarten meer nodig. Ten tweede, er is
overeenstemming tussen de gemeente en Rijnland over de methode
om de percelen op te sporen. Dat betekent minder discussies over
of de resultaten wel betrouwbaar zijn. Ten derde, er is nu één kaart
waar zowel gemeenten als Rijnland naar kijken. Dus geen
verschillende versies of waarheden op allerlei obscure schijven. Ten
vierde, de oplossing is heel schaalbaar: bij elke gemeente met zijn
strengen en pompen op het GWSW

Hoe kan ik zelf aansluiten?

Zie daarvoor de roadmap. Het belangrijkste (en enige) dat je als
gemeente kan doen, is zorgen dat je gegevens via het GWSW
gedeeld worden en dat je meetgegevens via API’s of web services
beschikbaar zijn. Mocht je je rioolstrengen en rioolgemalen al op
het GWSW hebben staan, dan kunnen we ook bij jouw gemeente in
Q2 de ongerioleerde percelencheck uitvoeren.
Als je hulp nodig hebt bij het omzetten van je gegevens naar de
GWSW standaard, schakel dan de hulp in van een GWSW adviseur.

De roadmap om tot een volledig gevuld data portaal te komen waar ieders vragen worden beantwoord
:). Welke stappen wil jij komende jaren zetten op dit bord?

Hoe bevalt het samenwerken?
Zonder te overdrijven: uitstekend! We kunnen nu met één
gemeente experimenteren en snel schakelen. Ook werken we agile.
Elke 3 weken kan gemeente Leiden het product bekijken en
feedback geven. Dat levert punten op waar we die maand mee aan
de slag gaan. Daarnaast levert de online kaart inzicht in de kwaliteit
van de gegevens van gemeente Leiden; als er een rioolstreng

ontbreekt komt daar onverbiddelijk een ongerioleerd perceel
omhoog.
De andere pionierende gemeentes (Katwijk, Noordwijk, HLTsamen) zijn ook enthousiast geworden van de resultaten en hebben
aangegeven eind Q1 hun gegevens openbaar te gaan delen.
De concrete resultaten werken dus motiverend!

Spannend hoor! Wat doen jullie komende maanden?
Agile werken betekent dat je planning nooit helemaal vast staat.
Deze is continu onderhevig aan omstandigheden (bijvoorbeeld
nieuwe beschikbare technieken) en gebruikerswensen (acute
wensen vanuit gemeentes).
Grofweg is onderstaand de planning voor dit jaar (deze is
grotendeels gebaseerd op de eerder gedeelde roadmap):
Q1:
Opleveren versie 1.0 van de ongerioleerde percelencheck aan de
overige pionier gemeentes (Katwijk, Noordwijk, HLT-samen)
Q2:
Kleine verbeteringen aanbrengen op de ongerioleerde
percelencheck: versie 1.2 opleveren

Andere gemeentes aansluiten op de ongerioleerde
percelencheck
Q3 en Q4:
Meetgegevens van de pionier gemeentes en Rijnland in één
kaart hebben
De verhardoppervlaktes van de pionier gemeentes zo
automatisch mogelijk bepalen, centraal registreren en ontsluiten.

Hoogheemraadschap van Rijnland
De uitdagingen in de waterketen zijn urgent. Extreme neerslag, bodemdaling,
zeespiegelstijging, hoge waterkwaliteitseisen en een groeiend aantal bewoners
waarvan het afvalwater afgevoerd en gezuiverd moet worden en schoon
drinkwater geleverd moet worden. Flinke opgaven voor waterschappen,
drinkwaterbedrijven en gemeenten. En dit allemaal binnen een snel
veranderende en digitaliserende omgeving.
Deze uitdagingen gaan we al langer aan in een structurele samenwerking tussen
gemeenten, drinkwaterbedrijven en Rijnland. Om onze gezamenlijke ambities te
verbeteren is gezocht naar een eenvoudige, snelle manier om data en analyses uit
te wisselen tussen verschillende partijen. Daarom is het digitale data portaal
opgezet.
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