Het advies 'Kabel- en Leidinggegevens voor elkaar'
'Deel 1:classificatie voor uitwisseling'

Inleiding
Medio 1984 is de voorlopige Raad voor
Vastgoedinformatie (RAVI) ingesteld als
adviesorgaan voor de bewindsman van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer. De RAVI bestaat uit
vertegenwoordigers van ministeries,
gemeenten, provincies, waterschappen,
nutsbedrijven, het notariaat en
maatschappelijke organisaties en
deskundigen op het gebied van de
vastgoedinformatie.
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De RAVI kan gevraagd en ongevraagd
advies uitbrengen over bijvoorbeeld het
vaststellen van de basisgegevens, de
begripsomschrijvingen daarvan
inbegrepen, die voor de uitvoering van
taken op het gebied van vastgoed voor de
overheid en nutsbedrijven van belang zijn.
Basisgegevens zijn gegevens die door
meerdere instanties gebruikt worden.
Omdat eind 1986 het voorstel voor de wet
leidingbeheerdersregistratie werd
ingetrokken en de coördinerend
bewindsman voor vastgoed het streven
naar verbetering van de informatievoorziening omtrent de ligging van
leidingen een belangrijke doelstelling
vindt is de RAVI in januari 1987 verzocht
advies uit te brengen. Onder andere werd
gevraagd in kaart te brengen wie op dit
moment in Nederland informatie omtrent
de ligging van leidingen beheert, die
toegankelijk is of op eenvoudige wijze
toegankelijk gemaakt kan worden voor
belanghebbenden bij die informatie.
Dit advies, getiteld 'Kabel- en Leidinggegevens geleid', is begin 1988 door de
RAVI uitgebracht.
Eén van de aanbevelingen in dit advies is
het verbeteren van de communicatie door
een betere samenwerking met name door
promotie van de KLIC-gedachte
(Kabels en Leidingen Informatie Centra).
Deze KLIC's geven geen informatie over
de ligging van kabels en leidingen maar
vervullen een intermediaire rol.
Thans is ons land geheel met KLIC's (6)
bedekt en is op 8 november 1989 de
Federatie KLIC Nederland opgericht.
Ook is geconstateerd dat er verbeteringen
mogelijk zijn van de op kabels en
leidingen betrekking hebbende informatie,
zoals volledigheid, actualiteit, kwaliteit,
betrouwbaarheid, toegankelijkheid en de
afbeelding op kaarten. Om te komen tot

Voor het eerste deel van het advies heeft
de RAVI aan Computer Mangement
Group CMG Nutsbedrijven BV (CMG)
opdracht gegeven een onderzoek te
verrichten met als doel het classificeren en
standaardiseren van kabel- en leidinggegevens, die voor uitwisseling in aanmerking komen. Het betreft namelijk
alleen die elementen, die noodzakelijk zijn
voor het in het terrein lokaliseren van
kabels en leidingen. Het onderzoek door
CMG is begeleid door een subcommissie
uit de VCL bestaande uit vertegenwoordigers van onder andere de nutssectoren. CMG is gestart met een
informatie-analyse door middel van
interviews (met ruim 50 personen) bij een
21-tal bedrijven en diensten uit nutssectoren water, elektriciteit, gas, telefoon,
CAI en riool. Voor de nutssector water
zijn de volgende bedrijven benaderd:
- Provinciaal Waterleidingbedrijf
Noord-Holland (PWN);
- Waterleidingbedrijf Noord-West
Brabant (WNWB);
- Drinkwaterleidingbedrijf Rotterdam;
- Gemeentewaterleidingen Amsterdam.

een vervolgadvies over leidingen heeft de
RAVI begin 1989 de VervolgCommissie
Leidingen (VCL) ingesteld.
Hierin heeft namens de VEWIN de heer
G. E. Achttienribbe zitting.
In dit artikel zal aan de orde komen de
taakopdracht van de VCL, de voorbereiding van het advies, het eerste deel
van het uit te brengen advies en het
vervolgtraject.
Taakopdracht Vervolg Commissie
Leidingen
De commissie is belast met de voorbereiding van het advies om te komen tot
een betere communicatie door het
standaardiseren van die gegevenselementen die betrekking hebben op de
uit te wisselen informatie over leidingen.
De taakopdracht van de commissie valt
uiteen in een inhoudelijk en een
procedureel deel. In de huidige samenstelling richt de commissie zich uitsluitend
op het inhoudelijke deel. Bij de uitwerking
van deze taak wordt aangesloten bij de
volgende publikaties:
- het rapport 'Beheerskaarten' van de
Projectgroep Automatisering Leidingregistratie (PAL);
- de ontwerpnorm NEN-3116;
- het advies 'Standaarduitwisselingsformaat-2 gedefinieerd' van de RAVI;
- het rapport 'classificatie van topografische elementen', uitgegeven door de
dienst van het Kadaster en de Openbare
Registers.

De interviews zijn afgenomen aan de
hand van een vragenlijst, die van te voren
werd opgestuurd. Alle interviews zijn
schriftelijk teruggekoppeld. Het resultaat
van deze informatie-analyse is de vaststelling van de elementen, die voor
uitwisseling in aanmerking komen.
Van deze elementen is een gestructureerde indeling met de daarbij
behorende definities gemaakt.
De resultaten van het onderzoek zijn in
een door CMG georganiseerde workshop
gepresenteerd aan de geïnterviewde
bedrijven.

Voorbereiding advies
De VCL heeft de voorbereiding van het
advies 'Kabel- en Leidinggegevens voor
elkaar' opgesplitst in vier delen:
1. classificatie van de uit te wisselen
leidinggegevens;
2. definiëring van een uitwisselingsformaat;
3. onderzoek naar de kwaliteitsaspecten;
4. onderzoek naar de wijze van
(grafische) presentatie van leidinggegevens.

Uitgebracht advies
IIet door de RAVI aan de coördinerend
bewindsman voor de vastgoedinformatie
uitgebrachte advies is gebaseerd op de
resultaten van het door CMG uitgevoerde
onderzoek. Gezien de fase waarin de
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automatisering van leidinggegevens zich
bevindt ervaren de leidingbeheerders het
als zeer positief dat juist nu het advies
wordt uitgebracht. Vrijwel alle bedrijven
bezinnen zich momenteel over de wijze
waarop de bedrijfsmiddelen registraties
geautomatiseerd moeten worden. Men is
zich dan ook zeer bewust van de noodzaak
te komen tot afspraken omtrent de digitale
informatie ten behoeve van de in- en
externe communicatie. Een van de
conclusies uit het advies is dat de
'classificatie van topografische elementen'
ongeschikt is voor de uitwisseling van
informatie met betrekking tot kabels en
leidingen. In het advies wordt dan ook
een nieuwe classificatie voorgesteld.

Ook is geconcludeerd dat er slechts een
klein aantal bedrijven werkt met
geautomatiseerde hulpmiddelen en
digitale topografie op digitale wijze
verwerkt. Uitgewisseld wordt er nog
nauwelijks en er is nog geen samenhangend stelsel voor leidinggegevens.
De coördinerend bewindsman voor
vastgoedinformatie is dan ook gevraagd
om dit advies een zo breed mogelijke
bekendheid te geven binnen de interne
organisatie van de nutsbedrijven.
Het advies 'classificatie voor uitwisseling'
is te bestellen bij het secretariaat van de
RAVI, postbus 9046,
7300 GH Apeldoorn,
telefoon 055-28 5225.

Deze classificatie bevat de minimaal noodzakelijke gegevens om op verantwoorde
wijze leidingen van derden in het terrein
te kunnen lokaliseren. In deze classificatie
kan de nutssector water bijvoorbeeld
gegevens kwijt over buizen (zoals
materiaalsoort, spanning, capaciteit) en de
daarbij behorende objecten (zoals aftappunt, inspectieput).

Vervolgtraject
Voor het tweede deel van het advies
'Kabel- en Leidinggegevens voor elkaar' is
nu een onderzoek gestart om te komen tot
een uitwisselingsformaat. Omdat het
onderzoek nauw aansluit bij het vorige
wordt het ook door CMG uitgevoerd.
In het eerste deel van het advies is
geconstateerd dat het Standaard

Uitwisselingsformaat-2 (SUF-2) in
beginsel geschikt is om de digitale uitwisseling mogelijk te maken. De eindrapportage van het onderzoek wordt in
januari 1991verwacht en zal onder andere
een gecodeerde classificatie van de uit te
wisselen leidinggegevens en een voorstel
tot de gewenste aanpassing van SUF-2
bevatten. Het advies 'definiëring
uitwisselingsformaat' zal dan in het
tweede kwartaal aan de coördinerende
bewindsman uitgebracht kunnen worden.
Het derde en het vierde deel van het
advies zullen daarna aangepakt worden.
• • •

Laatste NWRW studierapporten gepubliceerd
In de afgelopen maanden zijn 15studierapporten van het onderzoekprogramma van de Nationale Werkgroep Riolering en
Waterkwaliteit gepubliceerd. Het betreft:
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Korte rapporttitel

Uitvoerder(s)

Auteur(s)

ISBN
boeknummers

Neerslag-inloop-overstortmodel
De vuiluitworp van gemengde rioolstelsels
De vuiluitworp van gescheiden rioolstelsels
Processen in rioolstelsels;
praktijkonderzoek
Processen in rioolstelsels;
onderzoeksmethoden
Afkoppelen verharde oppervlakken
kwalitatieve aspecten
Afkoppelen verharde oppervlakken
afkoppeltechnieken
Afkoppelen verharde oppervlakken leidraad
Rendement randvoorzieningen
overstort Goes
Rendement randvoorzieningen
overstortput Rotterdam-IJsselmonde
Globaal onderzoek effecten op
oppervlaktewater; hoofdrapport
Globaal onderzoek effecten op
oppervlaktewater; bijlagen
Overstortingen en sediment gedrag
van zware metalen
Overstortingen en sediment
nutriënten en mineralisatie
Waterhuishoudkundige
maatregelen; praktische oplossingen

Grontmij
DMV
DHV

v.d. Herik, v. Luvtelaar
Hakker, Timmer, Onderlinden
Onderlinden, Bakker, Timmer

2098 0
2099 9
2100 6

f 15,00
121,00
f 12,50

Ileidemij

Ywema

2101 4

f23,00

Heidemij

Ywema

2101 4

f25,-

TAUW

Oldenkamp, Van Campen

2103 0

f 20,00

TAUW
TAUW'

Oldenkamp, Van Campen
Oldenkamp, Van Campen
Coppes, Vos, IIogendoornRoozemond

2104 9
21057

f22,50
f 12,00

2106 5

f 17,50

2107 3

f 17,00

2247 9

f 36,00

LUW/Grontmij

Van Marmeren, Zuidervliet
Franken/Willemsen
Van Akker
Franken/Willemsen
Van Acker

22487

f75,00

LUW

Benoist

21081

f 14,00

LUW"

Bosgoed, Meuleman
Lageveen, De Graaf,
Pattiwaël

2109 x

f 15,00

21103

f 17,50

Wibo
BKH
LUW/Grontmij

Grontmij

Deze rapporten zijn te bestellen bij: Staatsuitgeverij/DOP, Postbus 20014, 2500 RA 's-Gravenhage.
De NWRW-reeks zal nog dit jaar worden gecompleteerd met de publicatie van twee rapporten: nr. 9.2 een uitgebreide beschrijving
van de rioleringssituatie, de overstortlocatie en de effecten van de overstortingen van de circa zestig onderzochte locaties,
geïllustreerd met vele tekeningen en kleurenfoto's en de engelstalige versie van het evaluerend eindrapport.
Nadere informatie over de NWRW-reeks is te verkrijgen bij het Directoraat-Generaal Milieubeheer, ir. G. Martijnse,
tel. (070) 3174281.
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