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WAT IS DE ROL VAN I N F O R M A T I E T E C H N O L O G I E I N H E T
ZUIVERINGSBEHEER I N 2010?

Architectuuronmisbaar
voordoelgerichteICT
opeenrwzi

'Architectuurdenken'

Zeteen timmerman, metselaar,elektricienenloodgieterbijelkaarenvraagzegezamcnhjk eenkuis
tebouwen.Kuntuziekketresultaatvoorstellen?Aan deindividueledeskundigheidvandevakmensenzalhetnietliggen,maarop basisvandedoordearchitectaangebodenstructuur,dieinoverleg
metdetoekomstigeeigenaarisopgesteld,enondertoezicktvanaiearchitectwordthetresultaateen
stukbeter.Hetbeschrijvenvandeinrichtingvanhettoekomstigbeheervande rioolwaterzuiveringen
derolvandeinformatie- encommunicatietechnologiehierinisvanvergelijkbare orde:goedearchitectuur isookhier noodzakelijk.
DeSTOWAheeft in2002devraagop tafel
gelegdwatderolisvandeinformatie- en
communicatietechnologie (ICT) inhettoekomstigbeheervaneen rioolwaterzuiveringsinstallatie.Als horizon isdaarbij2010
gebruikt.Hetzoekennaareenantwoord
leverdeeenzogeheten referentiearchitectuur
opvoorhetzuiveringsbeheer: eenconsistent
geheelvaneenvisie,eenbedrijfsfunctie- en
bedrijfsinformatiemodel enICT-architectuur.

Derolvanarchitectuur
DetoepassingvanICTbevindtzich
momenteel ineenspanningsveld. Enerzijds
bestaatdebenadering:alleskan geautomatiseerdwordenenalleskan,aldan niet
mobiel,opafstand benaderden bestuurd
worden.Dezeinsteekwordt nogondersteund doorrazendsnelle technologische
ontwikkelingen ophetgebiedvanICT.
Gevolghiervan iseengrotediversiteit aan
toepassingen vandiversetechnologieën en

computertoepassingen,zowelbinneneen
waterschapalstussendediversewaterschappen. Anderzijds bestaatdesceptischebenaderingdoorbestuurders enbeleidsmakers,
dieICTzienalseentechnologisch hoogstandje datnietwerkelijk een kosteneffectievebijdrage levertaandedoelstellingen van
deorganisatie.Hetgevolghiervan isdatde
ingezetteICT-middelengeen optimale
ondersteuningverlenenaandedoelstellingenvanhetzuiveringsbeheer enalskostenpostwordenervaren.
Hetverschilinbenaderingkomtvoort
uitdeogenschijnlijke tegenstelling indoelstellingtussenbestuurders en beleidsmakersvanhetzuiveringsbeheer enerzijds en
eenICT-stafafdeling anderzijds. Bestuurders
hebbenbehoefte aan'gereedschappen'om
ICT-investeringenophun waardeendoelmatigheid tekunnen beoordelen.ICT-ers
zouden metditinhetachterhoofd ondersteunend moetenzijn aanbedrijfsdoelen en
devertaalslagmakenvanhun technologie-

Capgeminiheeft haararchitectuuraanpakgebaseerdophetIntegratedArchitecturalFramework(IAF).Hierinwordenvijfabstractieniveausenvieraspectgebieden(bedrijf, informatie,informatiesystemen entechnischeinfrastructuur) onderscheiden:
contextueel:Hoewenstdeorganisatie tefunctioneren inzijn omgevingenhoe
zietdeomgevingvandeorganisatie eruit?
conceptueel:Watzijn deeisenen beperkingen?
logica:Hoekandeoplossinggerealiseerd worden?
fysiek:Waarmeekandeoplossingwordengerealiseerd?
transformatie: Hoekandeoplossinggeïmplementeerd worden?
Deaspectgebiedenhebbeniedereeneigenkarakterendynamieken kunnenwordenaangevuldmetspecifiekegezichtspunten,bijvoorbeeldbeveiligingen beheer.Perproject
wordttevenseenspecifiekprojectplan metactiviteiten vastgesteld.

gadgetnaardebijdrageinhet bedrijfsresultaat.EenICT-dienstkanleiden tot het ontplooienvannieuwebedrijfsactiviteiten of
hetanders uitvoerenvan bedrijfsactiviteiten.
Bestuurders moetendemiddelen in
handenkrijgen omeffectief tekunnen sturen.ICT-ersmoetenhetscalaaantechnologischemogelijkheden wetentevertalen naar
systemendiedaadwerkelijk de bedrijfsdoelstellingen ondersteunen. Eengoedebenaderinghiervoorbiedthet'architectuur denken'.

Architectuur alsmiddelleverteen bijdrageaanhetoplossenvancomplexevraagstukkenalsafstemming tussen strategische
bedrijfsdoelstellingen endoelmatigeICToplossingen.Eengoedraamwerkvoorarchitectuur denken ishetIntegratedArchitecturalFramework (IAF) (ziekader].IAFbiedt
eengoedestructuur bijher beantwoorden
vandevraag:welkeICT-middelen ondersteunen effectief mijn bedrijfsdoelstellingen?'Architectuur denken'geeft invulling
aanverschillendebehoeftes: hetvormtals
hetwareeenatlasvoormanagement, ondersteunt bijbeheersingvancomplexiteit enis
eencommunicatiemiddel tussen bestuurdersenspecialisten.
WerkenmetIAF resulteertineengecontroleerdemaniervanontwerpen metals
gevolg:risicobeheersing,risicoreductieen
verkorte doorlooptijden.

Dezuiveringvan2010
Middelsworkshopsmet vertegenwoordigersvanachtwatetschappenzijnde
verschillende aspectenvanhetIAFdoorlopen.Deresultatengeveninzichtindetoekomstige rioolwaterzuiveringsinstallatie.
Hiermeekansturingwordengegevenaan
toekomstigeorganisatorischeenICT-projecten.De'referentiearchitectuur' moet worden
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beoordeeldalseenbestemmingsplan enniet
alseendraaiboek.Ineen bestemmingsplan
wordtbijvoorbeeld nognietgesprokenover
detekiezenbaksteen vooreennieuwe woonwijk,maar dehoofdcontouren (destijl) zijn
welduidelijk vastgelegd.Dit betekent datde
'referentiearchitectuur' conform diemare
vandetailgeïnterpreteerd engebruikt moet
worden.
De're/erentiearchitectuur'
'Architectuur denken' heeft dus binnen
genoemdSTOWA-projectgeleid totde'referentiearchitectuur' voor zuiveringsbeheer.
Deontwikkelde visievoor2oroisalsvolgt
samen tevatten:Derioolwaterzuiveringsinstallatie isdan onbemand. Samenwerking
staatcentraal,met collega-zuiveringsbeheerders(drijfveer isschaalvergroting),partnersindewaterketen (dtijfveer isintegrale
optimalisatie vandewaterketen enklantgerichtheid vandewatermarkt) en marktpartners(drijfveer isbeperkingvanzuiveringsbeheer totdebasisinspanningen en
kwaliteitsverhoging).
Middelseen 15-talbedrijfsfuncries zijn
beheerenonderhoudstaken voor toekomstig
zuiveringsbeheer inkaartgebracht. Uitgangspunt hiervoor vormdendebeleids-en
beheerprocessen vandesector.Dezezijn
voordebeheersfunctie nader gedetailleerd
enaangevuld vanuit deontwikkelde visie
voor2010.Vooreenjuiste werkingvande
bedrijfsfuncties isgoede informatievoorzieningnoodzakelijk. Opbasisvanhet bedrijfsfunctiemodel zijn debenodigde informatieobjecten perbedrijfsfunctie vastgelegd.
Ingangsinformatie endedoordefunctie te
leverenuitgangsinformatie zijn bepaald.Dit
resulteerdeineen bedrijfsinformatiemodel
metcirca350objecten.
DeICT-architectuurisbeschreven in
vierdomeinen met iederzijn specifieke
karakteristieken:
'front office'/kanalen metalsvoornaamstekarakteristiek datdeICT-diensten
eenvoudigensnelcommuniceren en
datauitwisselen metderden,
procesvoeringmetalskarakteristiek dat
deICT-diensten continu beschikbaar
zijn eneen'verversingstijd' kennenvan
dataop secondenniveau.
kennisenlogistiekmet alskarakteristiekenrekenkrachten opslagcapaciteit:
ICT-diensten terondersteuning van bijvoorbeeldprocesanalyse, processimulatieenbeslissingsondersteuning vanhet
voorraadbeheer.
algemeen waterschapsbreed metals
karakteristieken data-integriteit en
beschikbaarheid:ICT-diensten ter
38
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ondersteuning vanalgemenebedrijfsfuncties diemeestaleenwaterschapsbredeimplementatie kennen (personeel,
financieel).

Wat kunnen we ermee?
Indetoekomst zullenzoweldeICTtechnologie alshetzuiveringsbeheer zich
sterkontwikkelen.De 'referentiearchitectuur'schetstdekadersenhet inzicht waarlangsdeontwikkelingen vanmet nameICT
enzuiveringsbeheer vandeindividuele
waterschappen bijvoorkeurkunnen plaatsvinden.Hierbij richtdeaandachtzichvooral
opbeheerenonderhoudstaken vanzuiveringsbeheer.Hierbij isrekening gehouden
met ruimtevoorspecifieke invullingdoor
individuelewaterschappen.De'referentiearchitectuur'voorzuiveringsbeheer ondersteunteentweeledigdoel:zebiedt ondersteuningbijdebesluitvorming van het
management énissturend en kaderstellend
voordeinrichtingenuitvoeringvanorganisatorischeenICT-projecten.Endaarmeeis
eenbruggeslagentussenbedrijfsdoelstellingenenICT.Daarnaast ishetookeensterk
communicariemiddel eneen referentiekader
indesamenwerking tussen waterschappen.
Startpuntvoorverdereaanscherping
Degeschetstearchitectuur isgeen eindbestemming,maareenvertrekpunt.Toekomstigeprojecten kunnen zuiveringsbeheerdersnu uitvoeren 'onder architectuur'.
Ditbetekent datde 'referentiearchitectuur'
randvoorwaarden aanreikt aandeindividueleprojecten. Gedurendedeuitvoeringvan
dezeprojecten ishetwenselijk datde'referentiearchitectuur' wordtaangescherpt en

bijgeslepen. Zozullenhuidige vraagstukken
entoekomstigeontwikkelingen hierin wordeningebed.Aanscherpingheeft een tweetal
dimensies:hetverbredenvande'referentiearchitectuur' voorzuiveringsbeheer toteen
waterschapsbrede architectuur enhet toetsenervanaanhuidige projecten.
Wanneerdezuiveringsbeheerders de
'referentiearchitectuur' onderhouden en
aanscherpen kanvaneenblijvende afstemmingwordengesproken.Hetgaatdanenerzijds omafstemming vandesteedsveranderendebedrijfsdoelstellingen opdeinte
zettenICT-middelenenanderzijds omde
afstemming tussendiversepartners:collegazuiveringsbeheerders,partijen indewaterketenentoeleverendeenafnemende bedrijvenvaneen rioolwaterzuivering.
Voordeelvaneenblijvende afstemming
isdathetzuiveringsbeheer niet noodzakelijkerwijs delaatstetrendsen ontwikkelingen
opICT-gebieddient tevolgen.Alleenwanneereennieuweontwikkelingeentoegevoegdewaardeheeft opdevisieendoelstellingenvanzuiveringsbeheer en daarnaast
eeneffectieve ondersteuning levertaande
bedrijfsfuncries, moetworden overgegaan
tot implementatie vandergelijke middelen.
Eengoedonderhouden 'referentiearchitectuur'biedthiervoor het referentiekader.
Doorhetgemeenschappelijk denkkader
reduceert de'referentiearchitectuur' het
risicovanmiscommunicatie tussen bestuurdersenICT-specialisten.
Metnamedeafstemming metcollegazuiveringsbeheerders kantot aanzienlijke
kostenreductie leiden.Tijdens hetprojectis

eenenquêteuitgevoerd.Dezeheeft inzicht
gegevenindegrotediversiteit vandein
gebruikzijndeICT-toepassingenenpakkettenbijdeverschillende waterschappen. Het
geeft eenbeeldvandemogelijkheid tot
samenwerkingendedaaruir voorrvloeiende
noodzaaktotsaneringinpakketkeuze.Wanneerzuiveringsbeheerders daarbij uitgaan
vandezelfde 'referentiearchitectuur', kanook
hiernaareffectiviteit enefficiency worden
gestreefd. Ditbespaarttijd,geldenergernis.
Ookindeafstemming metpartners op
hetgebied vantoeleveranciers indevorm
vanapparatuur endiensten biedtde'referentiearchitectuur' zijn voordelen.Opbasis
hiervan kanhetjuiste ontwerp voorde
interactiemetdediversepartners worden
vastgesteld.Ookbiedtzeeengoedeaanzet
voorafstemming met systeem-en softwareleveranciers,zodatwaterschappen sturend
kunnen opereren naar leveranciers in plaats
vanvolgend.

Hoe verder?
Hetonderhouden en hetgebruik vande
'referentiearchitectuur' leidt bij toekomstig
zuiveringsbeheer totflexibelebedrijfsvoeringendoelgerichteICT-oplossingen.Ze
geeft richtingaantoekomstige ontwikkelingenophetgebied vanzuiveringsbeheer en
detoepassingvaninformatietechnologie.Ze
stimuleert samenwerking ophetgebiedvan
ICTtussendewaterschappen enpartners.Ze
slaathierineenbrugenondersteunt daarmeede,altijd weermoeilijke, communicatie
tussenverschillendebelanghebbenden.Een
eerstestapishiermeegezet.
Naeenenthousiasteontvangst vande
referentiearchitectuur begin2003 doorde
KringvanHoofden ZuiveringbegonSTOWA
vorignajaar aaneenvervolg.Indir project
'Bouwenonderarchitectuur' wordt het
gebruik vande 'referentiearchitectuur'
getoetst.

ACTUALITEIT

DeDommel bespaart
18miljoen euro
Derenovatievaneen rioolwaterzuiveringsinstallatieinEindhovenvaltminimaal 18miljoeneurogoedkoperuitdanverwacht.Wat
opdrachtgeverWaterschapDeDommelmethet
bespaardegeldgaatdoen,isnognietduidelijk.
Hetwaterschap heeft73 miljoen euro
gereserveerd voordetotalerenovatievande
rwzi.Hetgrootstegedeelte(44miljoen euro]
wasbedoeldvoorde bouwwerkzaamheden.
Deinschrijvingen komentotnu toeuitop
16à27miljoen euro.Volgens projectleider
VandenHeuvelvanhetwaterschap heeft
dattemakenmetdeslechteeconomische
toestand inNederland,waardoor aannemers
zitten tespringen omwerk.Ookkandeaan
hetlichtgekomen bouwfraude eenrolspelen,waardoorbouwbedrijven hetgevoel
hebbendatextraophengelet wordt.
WaterschapDeDommel weetnogniet
hoedefinanciëlemeevallergebruikt wordt.
Aandeenekantvoelthetervoorhetvootdeeldoor teberekenenaandeburgers,aan
deanderekantverwachthetbestuur datde
kostenvoorwaterzuiveringdekomende
jaren sterkzullenstijgen.Dankanhetgeld
goedgebruikt worden.
Derenovatievanderwziis noodzakelijk,
omdatdezuiveringnietvoldoetaandewettelijke normen voordeemissievan nitraat
enstikstof Op1januari 2006moetdeinstallatiewelaandienormen voldoen, anders
moetDeDommeleenboetevan 100.000euro
perdagbetalen, ff
Binnenkort verschijnt over de
renovatie vandeze rwzi een uitgebreiderartikel in dit vaktijdschrift.
ACTUALITEIT

Opditmoment wordtonder begeleiding
vandeSTOWAeenzestalprojecten van
diversewaterschappen begeleid in het
gebruikvande'referentiearchitectuur' voor
zuiveringsbeheer.Naastervaringen met het
gebruikervanmoetditproject ookresultereninwaterschapsspecifiekepatronen binnende'referentiearchitectuur'. Dezepatronenzorgenvooreenaanscherpingvande
architectuur, waarmeeandere waterschappendanweerhun voordeelkunnen doen. ff
Hans vanderKolk en
Robbert vanderKuij [DHVWater]
PeterKuppen (Capgemini}
CoraUijterlinde (STOWA]

lendefases.Indeeerstefaseiseen werkplan
opgesteld,dat aangeeft hoedevoordelenvan
samenwerken hetbestbereiktkunnen worden.Delaboratoria verdelen intussenal
onderlingwerk,waardoorzeminder werk
hoevenuit tebesteden aan commerciële
bedrijven.Departijen beginnen nu metde
voorbereidingen voordetweedefase,diein
2005en2006wordtuitgevoerd.Dan moeten
zeallelaboratoriumactiviteiten bijelkaar
brengen,waarna uiteindelijk in2007dederdeenlaatstefasebereiktwordt,namelijkde
fusie vandeafzonderlijke laboratoria inéén
organisatie metverschillendelocaties.Op
ditmomentwordenoverigens ookandere
optiesvoordederdefaseopengehouden, ff
ACTUALITEIT

Delfland paktverdroogde kadenaan
HetHoogheemraadschapvanDel/landmaat
basismaarre^elentrejfen bijnegenvande 15
veenkadendiehetmeesthebben.geledenonder
dedrogezomervan2003.
Het hoogheemraadschap gaat proberen
perkademaatwerk televeren.Bijsommige
kadenmoethetbuitentalud wordenversterkt,terwijl bij anderekadenjuist het binnentalud versterkingbehoeft.Anderemaatregelen kunnen zijn hetophogenvande
kruin, hetplaatsenvaneendamwand ofhet
rooienvanbomen.
Alsgevolgvandeaanhoudende droogte
vanafgelopen zomerzijn opdiverseplaatsen
inhetbeheersgebiedvanDelfland scheuringenenverzakkingen inveenkaden ontstaan.
Opdeplaatsendienuaangepakt worden,
heeft hethoogheemraadschapvorigjaaral
voorzorgsmaatregelen getroffen, zoals het
afdammen vanwater,hetaanbrengen van
zandenkleiindebermsloot vandekadenen
hetplaatsenvangrotezakkenzand. ff

Samenwerking
waterlaboratoria
DelaboratoriavanWaterschapRivierenland,
ZuiveringsschapHollandse"EilandenenWaardenenhetGemeenschappelijk Waterschapslaboratortumgaansamenwerken. Op2aprilis
daartoeeenintentieverklaring.getekend.
Desamenwerking iseenuitwerking van
hetbeleidvandewaterschappen omzo efficiëntmogelijk tegaanfunctioneren. De
intentieverklaringgaatuit vandrieverschil-

Verschijningsdata
Deverschijningsdata endedatawaarop
kopijvoorhetbetreffende nummeraangeleverdmoetzijn,staanopeenoverzichtdat
ukuntaanvragenbijderedactie:
(010)4274165.Daarisookeenhandleiding
optevragenvoordeartikelenin
Platform.
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