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Sleutelenaan deinformatievoorziening issleutelen aandeorganisatie. Waartienjaargeleden het
realiseren van eenprocesautomatiseringssysteem nog alseenpuurtechnischeaangelegenheidwerd
gezien, krijgt delaatstejaren deomgevingsteedsnadrukkelijker aandacht, heteerstviaaandacht
voordewerkprocessen:automatisering isgeen doelopzich maardient terondersteuning van d
werkprocessen.Eengoed inzichtvan dieprocessen isdaarom onontbeerlijk. Meerrecentkrijgtookde
organisatie ronddewerkprocessen nadrukkelijker aandacht:wiezijn demensendiedesystemengaan
gebruiken enonderhouden?Watgaan zeermeedoenenwatveränderter inhundagelijks werk?Bij
hetHoogheemraadschap DeStichtseRijnlanden heeftdeorganisatiezeernadrukkelijk aandacht
gekregen bijde modernisering vandeprocesautomatisering. Parallel aanhettechnisch traject iseen
organisatiewijzigingstraject ingezet.Eerstdekipendan lietei,o/washetnouandersom?.Inditartikelwordtaangegeven hoeHDSRheeft ingespeeld opdezeontwikkelingen.
HetHoogheemraadschapDeStichtseRijnlanden(HDSR)isverantwoordelijk voorde
behandelingvanafvalwater ineenbeheersgebiedmet 17rwzi'sencirca55 rioolgemalen.De
bedrijfsvoering van zuiveringstechnischewerkengeschieddetotvoorkortvanuitkleineeenheden(éénofenkelerwzi'senrioolgemalen).
DePChadin 1993 zijn intredegedaanopde
rwzi'senhetgebruikwasafhankelijk vande
interessevandeaanwezigemedewerkers,kortomvannultothobby.Veeleigenprogrammatuur werdgemaakteniedereengebruikte
daarbijzijneigensysteemeninzicht.Veelrapportageswerdennogmetdehandgemaakt
waarnadegegevensineencentraalsysteem
werdeningevoerd.Hetbijhouden vaneen
eigenschaduwadministratiewasheelgebruikelijk.Deautomatiseringsgraad vandeinstallatieslagrelatieflaag,waarbijdeelsgebruik
gemaaktwerdvanPLC'senconventionele procesbewaking-en bedieningssytemen.
Degroteinvesteringsgolfbeginjaren
negentigalsgevolgvanvergaandestikstof-en
fosfaatverwijdering heeft ertoegeleiddat
HDSReentraject begonommeerstructuur te
gevenaandeinformatievoorziening enautomatisering.Opdatmomentwerdenookvoor
heteerstprocesvisualisatiesystemen(SCADA)
binnenbouwprojecten geïntroduceerd.
Bijdestartvandittraject zijndevolgende

randvoorwaarden totdoelgesteld:meerproductgerichtwerken,eenhogereefficiëntie door
eenmeerbedrijfsmatige aanpak,meer'op
afstand'beherenvanzuiveringstechnische
werkeneneenbetere informatievoorziening
naardeprocesvoeringenhet management.
Parapluvisie
Watvoordeadministratieve automatiseringalenigetijd gangbaar is,namelijk het
planmatigaansturenvandeinformatiesysteemontwikkeling,vindtooksteedsmeer
ingangbijdeprocesautomatisering.Ookbij
HDSRismediojaren negentiggestartmeteen
informatieplanningstraject. Indittraject zijn
allebeleidsuitgangspunten vastgelegd ineen
infrastructuurplan voorde informatievoorzieningen automatisering. Inditplaniseen
inventarisatiegemaaktvandehuidige situatie
envandebelangrijkste knelpunten enwensen.
Naeenprioriteringsslag iseenontwerp
gemaaktvoordegewenstesituatie.Deze
gewenstesituatiedientalseenbestemmingsplanofblauwdrukvoordeprocesautomatiseringeninformatievoorziening voordekomendejaren.Vervolgensiseenaantal
implementatievarianten ontwikkeld,begroot
enafgewogen eniseenprojectplan opgezet
waarmeedegewenstesituatiebereiktkan
worden.

Deinformatieplanning baseertzichopde
volgende uitgangspunten:
• Allezuiveringstechnische werkenworden
vergaandgeautomatiseerden'op afstand'
bewaaktenbediend vanuitéénregionaal
bedrijfsvoeringscentrum (regiopost).Buitenkantoortijd wordtterondersteuning
vandewachtdienst eenthuiswacht
gebruikt,vanwaaruitallezuiveringstechnischewerkenbinneneenregiozijn te
bewakenenbedienen;
• Debenodigdeinformatie omeengoede
procesbeheersingtekunnen uitoefenen
wordtbetrokkenuitdeprocesvisualisatiesystemen,het zuiveringsinformatiesysteemenhet onderhoudsbeheerssysteem;
• Binneneenbeheersgebiediséénrwzihet
centralepunt voordeprocesbeheersing
binnendatbeheersgebied(beheerspost).
Vandetweebeheerspostenineenregiois
erééntevensregiopost;
• Denadrukvoordeprocesvoeringkomtte
liggenophetbeheersenvandeprocessen.
Specifieke kennisvanééninstallatiezal
verschuivennaarbredereenglobalere
kennisvanalleinstallaties.Ondersteuningvanspecifiekedeskundigheid vindt
plaatsdoorspecialisten.
Debasisgedachtevanbovenstaandevisieis
weergegeveninafbeelding1.
Nieuwe organisatie zuiveringsbeheer
Parallelaanhet informatieplanningstrajectisdeorganisatievandesectorzuiveringsbeheeropnieuwingericht.Bijdezeherinrichtingisgebruikgemaaktvandetechnische
mogelijkheden voormeercentralebedrijfsvoeringvandeinstallaties.Het herinrichtingstrajectgeeft devolgendekenmerken:
De17rwzi'sendedaarbij behorenderioolgemalenzijnverdeeldoverderegio'soost
enwest;
Elkeregiobestaat uittweebeheersgebieden:bestaandeuitongeveervierrwzi'sen
toeleverende rioolgemalen;
Demedewerkersinhet beheersgebied
werkenonderdeoperationeleleidingvan
eenassistent-hoofd regio;
Deinsrallatieswordenbeheerdenonderhoudendoorzuiveringstechnicienzuiveringsmonteurs.Hierbij zijndezuiveringstechnicipertoerbeurtéénweek
verantwoordelijkvoordeprestatiesenhet
technisch functioneren vandeinstallaties
ineenbeheersgebied.
Deherinrichtingvandeorganisatie geeft
eenverdereverscherpingvandeeisenvoorde
informatievoorziening enprocesautomatisering.Omgoedinzichttehoudeninhet functionerenvandeinstallatiesheeft metnamede
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rwzi's (één bestaand en één nieuw inclusief
beheer op afstand van de toeleverende gemalen)en viergemalen (tweegeneraties zowel
bestaand als nieuwbouw).

centraal niveau

Actieve evaluatie
Tijdens het ontwerptraject en de realisatie
van depilot isveelaandacht geweest voor
interactie en communicatie met de (toekomstige)gebruikers.Een representatieve afvaardiging van de toekomstigegebruikers nam deel
in deontwerpwerkgroep.Om allemedewerkersgoed opde hoogte tehouden van het
project zijn regelmatig voorlichtingssessies
gehouden. Tevens zijn tussentijds demonstratiesverzorgd vantussenresultaten en hebben
degebruikers demogelijkheid gehad om ervaringop tedoen in testsituaties.
Depilotprojecten zijn vervolgens afgesloten met een actieveevaluatie van het gerealiseerdesysteem.Gebruikers werden door middel van realistische werkopdrachten in een
actuele werksessie door alle gebruikerssituaties
geleid. Daarnaast zijn ookdeaannemers en de
systeem- en applicatiebeheerders betrokken bij
deevaluatie.Alleopmerkingen en wensen zijn
vervolgens verzameld en op uitvoerbaarheid
beoordeeld. Depunten die voor aanpassing in
aanmerking komen,zijn verwerkt in een bijstelling van de ontwerpdocumenten die vervolgens alsstandaard gebruikt worden voor
het implementatietraject van deoverige objecten.
i:Hetoverzichtvanhetautomatiseringssysteem hijhetHoogheemraadschapDeStichtseRijnlanden.

verantwoordelijk zuiveringscechrucus behoefteaan relevante bedrijfs- en procesgegevens.
Om buiten de normale werktijden de effecten
van mogelijke verstoringen goed in te schatten
en het proces bij te regelen krijgt dezuiveringstechnicus de beschikking over een laptop
waarmee hij kan inbellen opzijn installaties.
Aan het eind van de procesweek draagt de
verantwoordelijke zuiveringstcchnicus zijn
taak overaan de nieuwe verantwoordelijke
zuiveringstechnicus waarbij met name aandacht isvoor het overdragen van de correcte
informatie. Dezewerkwijze stelt hoge eisen
aan de verschillende informatiesystemen en
aan de mogelijkheden om prestaties te meten
en te rapporteren.

Projectaanpak informatievoorzien i n g en automatisering
Binnen de projectaanpak wordt onderscheidgemaakt in dekorte en lange termijn.
Op korte termijn iseen aantal urgente knelpunten opgepakt,zoalsderealisatie van een
automatische gegevensuitwisseling van de
installaties naar het zuiveringsinformatiesysteem ZUIS,destart van de inrichting van een
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onderhoudsbeheerssysteem en voor standaardisatie van dehuidige ontwerpeisen voor
nieuwbouwprojecten in de vorm van richtlijnen voorPLCenSCADA.
Binnen het lange termijn-traject wordt
een systeem van beheer opafstand gerealiseerd
inclusiefeen integrale informatieontsluiting.
Hierbij ishet zaakom een goede balans te vinden tussen het zoveel mogelijk intact laten van
de bestaande installaties en het introduceren
van een nieuwe technische basis.Het intact
laten van de bestaande installatie heeft alsdoel
om onnodige desinvesteringen te voorkomen.
Tegelijkdient het nieuwe systeem 'klaar voor
de toekomst' tezijn, waarbij zoveel mogelijk
rekeninggehouden wordt met toekomstige
gebruikerseisen en nieuwe technische
mogelijkheden.
Voordeprojecten opdelangere termijn is
gekozen om alle nieuwe technieken eenmalig
uit tevoeren in eenpilotproject. Binnen de
pilot zijn alle aanwezige varianten van installaties opgenomen -zowelbestaand als nieuwbouw.Dit heeft geresulteerd in de volgende
pilotopzet (zieafbeelding 2):een regiopost
(inclusiefbeheerspost) gekoppeld met twee

Kennismanagement
Deintroductie van een nieuwe werkwijze
voordebedrijfsvoering en van nieuwe technische systemen stelt nieuwe eisen aan de
gebruikers en beheerders.Ineen praktische
kennismanagementcyclus isdevoorde nieuwe
situatie benodigde kennis vergeleken met een
inventarisatie van debeschikbare kennis.Op
basis van dit vergelijk iseen opleidingsplan
opgesteld, waarbij deels per functie en deels
per persoon een invulling isgegeven.
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Beheer procesautomatisering
Procesautomatisering iseencomplex
bedrijfsmiddel, waarvanhetgedegenbeheer
noodzakelijk isomtevoorkomendatzeteveel
aanstoringen onderhevig is.Daarnaastkan
eengoedbeheerervoorzorgendatbijuitbreidingenrenovatievandeprocesautomatisering
voldoendeinzichtontstaat indebehoefte aan
demogelijkheden dienieuwetechnieken kunnenbieden inrelatiemetdebestaandeautomatiseringendeontwikkelingen binnen het
HoogheemraadschapDeStichtse Rijnlanden.
Doordatbijgoedbeheerzowelfunctionele als
technischekennisvandesystemenenapplicatiesvastgelegdwordt,zaldeaanwezigekennis
overdeprocesautomatisering betertoegankelijkzijnbinnendeorganisatieenzaldezekennisminderpersoonsafhankelijk worden.Het
hoogheemraadschap heeft tijdens het traject
eenplanopgesteldvoorherbeheervandeprocesautomatisering enopbasishiervan functies
entakeningerichtomhetbeheerbinnende
organisatie teborgen.BinnenDeStichtseRijnlandenzijn momenteel tweeapplicatiebeheerdersbelastmetdeze functie.
Implementatie
Inmiddels hebbenallebenodigdeapplicatiesdestatusvan'standaard'verkregen.
Begonnenismethetinvoerenvanhetsysteemconceptbijdeoverigeinstallatiesvanhet
hoogheemraadschap.Hiervooriseen meerjarenplanopgesteld,waarbijdeinstallatiesgefaseerdrot2004wordenomgebouwd.
Voordeprojecten opdelangeretermijn is
voordevolgendefaseringgekozen:onrwerp,
realisatieenimplementatie pilotinstallatie,
evaluatie,bijstellingontwerpen implementatievandeoverigeobjecten.
Kosten en baten
Detotaleinvesteringskosten omhettotale
systeemvoorbeheeropafsrand terealiseren
bedragenongeveernegenmiljoen euro.Hiervanisvijfmiljoen eurotoetewijzen aanrenovatievandegemalenenzuiveringen.Dezevervangingiseerderuirgevoerd om'beheerop
afsrand' tekunnen realiseren.Debatenvan
dezevormvanbeheerkunnenalsvolgrworden
geformuleerd:
• betereensnellerebeoordelingvanstoringenwaardooreffectievere inzetvanmedewerkersenmiddelen mogelijkis,
• snellere informatievoorziening,
• efficiëntere organisatie inderegio,
• beterebenuttingvandeinstallaties,
• snellerkunnen ingrijpen bijcalamiteiten
waardoorschade(deels)kanwordenvoorkomen.

baarisvoordegebruiker.Ditgeldtvoorverschillendesoortengegevens,zoalsstoringsgegevens,real-timeprocesgegevensen bedrijfsgegevens.Deafstemming tussende
mogelijkheden vanhetsysteemendetaken
vandegebruikerszalnogwelmeeraandacht
nodighebbenomhetsysteemtenvolletekunnenbenutten.Indetoekomstzalhetautomatischbeheerermogelijk voorgaanzorgendat
beteringespeeld kanwordenopveranderingen
indemarkrendatflexibel ingespeeldkan
wordenopsamenwerkingmetanderebeheerdersindewaterkeren.
Toekomst
Metbovengenoemdegerealiseerdewijzi-

gingenmzoweldeautomatiseringalsdeorganisatierond hetbeheervanzuiveringstechnischewerkenishetHoogheemraadschapDe
StichtseRijnlanden beterinstaatomhaar
takeneffectief enefficiënt uit tevoeren.
Bovendienishethoogheemraadschapdoorde
flexibeleopzetvandeautomatiscringsinfrastructuur nuinstaatommeetegroeienmet
organisatorische entechnischeontwikkelingen.Daarnaastzalhetwaterschapbeterin
staatzijnomintespelenopexterneomwikkelingenindewaterketen.Eénvandeontwikkelingendiemomenteelgaandeis,iseen
onderzoekmetanderewarerbeheerders naar
de mogelijkheden totvergaandesamenwerking. «

Toegepaste technieken voor de pilot
GemalenwordenvoorzienvaneenPLC,tekstdisplayenmodem.Voorgemalendienietgerenoveerdworden,wordtdebestaandebesturingintactgelatenendientdenieuwePLCalstelemetrie-unir.HoogheemraadschapDeStichtseRijnlanden gebruiktstandaardIntouchalsSCADAsysteemvoorzuiveringen.Afhankelijk vandesituatiewordthetbeheeropafstand vande
rioolgemalengeïntegreerd metdit.OmdathetSCADA-systeemenkelejarengeledennogniet
overeen'client-server'-functionaliteit beschikte,isgekozenomhetlokaleSCADA-systeemover
tenemenviaRemoteControlSoftware.Hierdoor wordtvoorkomendatertweemaaliets
gebouwdhoeft tewordenennogbelangrijker datwijzigingen optweeplekkeningevoerdmoetenworden.Voordedoorgifte vanstoringenengegevensoverdrachtwordtgebruikgemaakt
vaneenOracleDatabase.OpiederezuiveringwordtophetSCADA-systeemeenlichteOracle
databasegeplaatst.DeSCADA-appIicatiegeeft storingenenanderegegevensviaODBCdoor
aande lokaledatabasedievervolgenszijngegevensrepliceertmetdebovenliggendebeheersposrenregiopost.Tevenswordtdelocaledatabasegebruiktvoorexportvangegevensnaar
ZUIS.DoorgebruiktemakenvanhetstandaardOraclereplicatiemechanisme ishetalsofde
dataopéénplekwordtvastgelegd.Erissprakevanéénvirtueledatabron.Opdebeheersposten
regiopostwordtalsgebruikersinterface gebruikgemaaktvanopnieuweenIntouchSCADA
pakket.Voordegebruikerswordtzoookopderegioenbeheersposteenvertrouwdewerkomgevinggecreëerd.
Voordatacommunicatiewordtgebruikgemaakrvandiscontinueverbindingen:normaletelefoonlijn voordegemalenenISDNvoorderwzi's.
Methethierbovenbeschreventechnischconceptheeft HDSRzoveelmogelijkgebruikgemaakt
vanstandaardbeschikbareenopen technieken.

Ajb.y.Technischoverzichtvandepilotinitallatic.
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