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GIS:van registratie
naarwaardevolle
informatie
Nognietzolanggeledenvormdehetgeografischeinformatiesysteem (GIS)eenbuitenbeentje
indewaterwereld:eensysteemwaarvanbehalve
eenpaaringewijdennauwelijks iemandinde
watersectorietsbegreep.OokwerdhetGISveelal.gezienalseenbehoorlijkekostenpost.Geleidelijkontstaatechtereenanderezienswijzein
waterland.Wanneereenwaterleidingbedrijf
zijnGISkoppeltaananderebedrijfsprocessen, is
informatie teontsluitenwaardoorhet efficiënter
enklantvriendelijkerkanwerken.Inplaatsvan
alleenregistrerenendaarvoorredelijkveelbetalenkunnendemografischedatadebasisvoor
informatiezijndiegeldoplevert.
HenkGeurtsishoofd Bedrijfsbureau
DistributiebijBrabantWater.Het bureau
houdtzichbezigmetdetechniek, waterkwaliteit,administratieve ondersteuning,
hetbedrijfskundige gedeelteénapplicatiebeheer.Geurtsillustreertdenieuwekijkop
GISmeteenvoorbeeld:"Stel,jehebteen
waterkwaliteitsklacht. InhetGISkunnen
wijnietalleenzienwaardeklantzich
bevindt,maarkunnen weookdekarakteristiekvandebetreffende aansluit- en hoofd-
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leidinginbeeldbrengen.Doordekoppeling
vanhetGISmetanderesystemen beoordelen
weineenoogopslagdewaterkwaliteit inde
directeomgevingvandeklant.Indetoekomstgevengeodataonsde mogelijkheid
omeene-mailofsmstesturen aandeklant,
bijvoorbeeld ingevalvanstoringwaarbij een
leidingdeeldrukloos wordtgezet.HetGIS
kandanaangegevenaanwelkepercelengeen
watermeerwordtgeleverd.Doordewaterkwaliteitenonzegeografisch inbeeldte
brengen,professionaliseren wehet klantcontact."
BrabantWaterenWaterleiding MaatschappijLimburghebbenopGIS-gebiedde
koppenbijelkaargestoken,föhn Geraetsis
alshoofd vandeafdeling GeoDataBeheer
belastmetdekwaliteit enactualiteit van
geografische informatie bij Waterleiding
Maatschappij Limburg."Doorkennis te
delen,bereikenweeenhogerematevanprofessionalisering. Inplaatsvaneenondersteunende taakwordtheteenkerntaak.Je
maakt eenvakvangeografische informatieservice.Doordesamenwerkingzijnernu en
indetoekomst wellicht allerlei schaalvoordelenmogelijk."DebovenstaandezienswijzewordtgedeelddoorAndrévanderSterre,
binnenICT-dienstverlenerLogicaCMGverantwoordelijk voordewatermarkt."Dekoppelingvangeografische dataaan andere
bedrijfsprocessen ensystemen kanveelopleveren.Daarbij ishetvangrootbelangdat
hetgeografisch informatiesysteem eenzoda-

nigopenstructuur heeft datdezekoppelingenookmogelijk zijn."

Asset management
VolgensMarceldenBesten,programmamanager bijDuinwaterZuid-Holland, komt
deandetekijkopGISineenstroomversnellingdooreenandernieuwfenomeen: asset
management. "EenGISspeelteenbelangrijkerolinhet management vande infrastructuur.Hetsysteemkaninzichtelijk makenop
welkemanierjeonderhoud moetplegen,
wanneerjemoetsanerenenje kunt erbeter
jemeerjaren investeringsprogramma mee
bepalen.VolgensDenBestenmoeteenGIS
tweerichtingsverkeer mogelijk maken.
"Alleendoorjesysteeminteractieftemaken,
krijgjebetergripopje'assets'enkunjesignificante kostenbesparingen realiseren.
Wanneerjevanregistratienaaranalysevan
deinformatiegaat,komje totslimmeoplossingen."JohnGeraetsvanWML:"Vaneen
veredeldtekensysteemzijnwenaareenvolwaardigsysteemgegaanomde infrastructuur tebeherenenwaarintezieniswatde
investeringenopleverenenhet onderhoud
optimaaltesturen valt.Wewillennoggroeiennaareenopendatabasewaarindedata
vanuit verschillende bedrijfsonderdelen
wordengecombineerdenvervolgensdirect
beschikbaarzijn.Ditheeft eenenotme informatiewaardevoordebedrijfsvoering." André
vanderSterrevultaan:"Wijkunnen een
voorbeeldlatenzienwaarbij eenstoringsmeldinginhetGISautomatisch leidt toteen

werkopdracht voordemonteur inherERPsysteem."
Informatievoordelen
VolgensJohnGeraetsvanWMLwisteen
aantaljarengeledennoggeentien procent
vandeklanrendarhun drinkwater afkomstigwasvaneenwaterleidingbedrijf. "Door
deinformarie uirdebevolkingssamenstellingtecombineren met bedrijfsinformatie
kunjegerichteacriesuitzettenomde
naamsbekendheid teverhogen.Geodaradienendanalsmarkeringinformarie.Jekunt
zienwaardeklantenwonendiejewelherkennenenwaarzejenietherkennen."Principalconsultantgeo-ICTHenkCornelissen
vanLogicaCMGnoemreenanderebelangrijkeinvullingvanhetGIS:"Het management
vaneenwaterleidingbedrijf roeprvaakdat
demonteurshun ambassadeurszijn.Dar
kanalleenalsjezeinformarie en instrumentengeeft enhendeconsequenties van hun
handelingen laatzien."
HenkGeurrsvanBrabantWater:"We
willen inelkgevaldatdemonteurs vanuit
debusmobieldebeschikkinghebbenover
delaatstegeodata."VolgensHenkCornelissenisernu vaakeenlange verwerkingstijd
vaneenstoringofwijziging. "Bij sommige
bedrijven duurr dateenaantal maanden.
Voordebeveiligingisdarongewensr.Ook
n
aarjeklanrenroeisdarnietkrachrig.Ik
durfrezeggendatje 20procent bespaarr,
wanneerjedebuitendienst ondersreunt met
digitaledata.Deterugverdienrijd bedraagr
eenrortweejaar."WMLbedachrdat nier
alleenhetdrinkwaterbedrijf, maarook
gemeentelijke instantiesprofireren vaneen
goederegistratieen informatie-uitwisseling
vangeografische data.JohnGeraets:"We
gaaneenaantalzakenprovinciaal regelen.
Eeniederbinnendeprovinciediehiervoor
gemachtigd is,heefr toegangtotde informatle
-Zekerdebrandweer isgebaatbijeengoedeinformatieversrrekking. Dezewilsnel
betrouwbareinformatie overdelocatiesvan
debrandkranen."Geraetszietookvoordeel
bl
J gemeentelijk overschrijdende calamireite
n. "Eenprovinciaalwerkendepartner die
zorgtvootgoede,eenduidigedataisdan
essentieel.Doordat wijdezeinformatie op
eenplekonderhouden,kunnen wijinroralite
it kostenbesparen.Naasreensnelleen
adequareondersteuningbij calamiteitenbestrijding,profireren deinwonersvanLimburgvaneenkostenvoordeel. Uiteindelijk
hoevenzijminder tebetalenvoor water."

Pragmatische aanpak
Ongeveertienjaargeleden hebben
waterleidingbedrijven hungegevensvan
te
keningnaardigitalevorm geconverreerd.
D
arkosrreineenaanralgevallenzo'n tien

miljoen europerbedrijf Zijn waterleidingbedrijven ervoldoendevoorinomweer met
nieuwesysremenregaanwerken?Volgens
HenkCornelissenwel."Bijsreedsmeer
warerleidingbedrijven komrherbesefdat
merinmiddelsvergaardegeodara voordelen
zijn tebehalen.Tevensrealiserendeorganisatieszichdatdehuidigesystemenofversies
hiervoornietaltijd geschiktzijn."Volgens
Cornelissen ishernietnodigomallesoverboordregooien."Wijhanreren eenpragmarischeaanpakwaarinwijsamenmetonze
klanten pervraagsrellingconcreereenproef
uitvoeren.Alsdeuirkomsren hiervan leiden
tothetadviesvooreennieuwsysteem,dan
accepterenonzeklanten ditook."
Erzijn nogmeerredenenvoorwarerleidingbedrijven omhungeografisch informariesysreemserieus tenemen.Enerzijds is
dardewetgevingopgebiedvan kwantiteit
enkwaliteitvanwater.Eenrecenr rapporr
vandeRaadvanTransporrveiligheid bevar
hetadviesaltijd eenpartij veranrwoordelijk
temakenvooreenleidingofkabelonderde
grond.Hetbelangvaneen betrouwbare
vasrleggingeneenoprimale toegankelijkheidvangeodatawordrdaarmeegrorer,ook
naarderden.Anderzijds speekna 11 sepremberookhetveiligheidsaspecteensteeds
belangrijkere rol.
MarceldenBesrenvanDZHwaarschuwt
nietteoverhaasteennieuw geografisch
informatiesysteem teimplementeren:"Allereerstzuljejemoerenafvragen hoeherbeleid
ondersteund wordr.Daarnaastmoetje als
organisatiegoedwetenwatje bijvoorbeeld
onderassermanagemenrverstaat.Jemoetje
vraagstuktotproportiesterugbrengen,zodat
mensenhetbegrijpen enhetkunnen omarmen."DZHvoertbinnen tweetot driejaar
eennieuwegeneratievanGIS-gebruikin.
"Wijkijkengoedwelketoegevoegdewaarde
geografische dataleverenindeprocessenen
wathetmagkosten.Eenverschuivingvan
regisrratienaarechteprocesondersreuningis
nodigomdehogekosrenvoordezevormvan
automatiseringterechrvaardigen."
DenieuweGIS-generatieisalleensuccesvolwanneer opeenandere manier
gewerkrwordt.HenkCornelissen:"Jebent
erniermet alleeneensysreemimplementarie.HerisveelmeerdaneenICT-traject.Lag
vroegerdenadrukopdeinvoervandegegevens;deaandachtkomt nu steedsmeer te
liggenophetwerkenmet degegevens.
GebruikersvanGISkrijgen meer verantwoordelijkheid. Datmoerjeookorganisatorischgoedborgen,wiljeoptimaal profijr
hebbenvangeografische dara." f

ACTUALITEIT

Digitale aangifte
bespaarttijdengeld
Elfwaterschappen^aan^ezamenhjk eenprogrammaontwikkelenvoordedigitaleaangifte
vandeverontreini(ginigshejfinig.Allewaterschappenkunnensrraks^ebruikmakenvandit
programma.Dedigitaleaangiftebespaarrde
waterschappenenbedrijvenveeltijdcn,geld.
Eenwaterschapslaatgemiddeld perjaar
4.000bedrijven aanvoordeveronrreinigingsheffing. Tottoenu moesten hiervoor
handmarig formulieren worden ingevuld.
Merhetnieuweprogramma isdarverleden
rijd.Dedigitaleaangifte maaktde interne
afhandeling bijdewatetschappen eenvoudiger.Ookherbewakenvanhermoment van
binnenkomst eneventueleaanmaning gaat
makkelijker.Doordatde waterschappen
gezamenlijk herprogramma onrwikkelen,
wordrforsopde investeringskosren
bespaard.Dezebesparingwordt berekend op
éénmiljoen euro.Mededoorhet gezamenlijk onrwikkelen vandeprogrammaruur en
deefficiency diehieruit voortvloeit,stijgt de
waterschapsbelasting ditjaar gemiddeld
metvierprocent.Vorigjaar wasde stijging
gemiddeldzeven procent.
Hetdigitaalinvullen vandeverontreinigingsheffing isvergelijkbaar metdatvande
inkomstenbelasting.Alle:ndevoorhet
bedrijfrelevantevragenwordengesreld.De
warerschappen bewarendeoudegegevens
vanhetbedrijf,zodatindetoekomst deaangifte nogsneller kanplaatsvinden.Detijdswinstvoordebedrijven is,omgerekend naar
geld,doordewarerschappenbecijferd opéén
miljoen euro. f

InNoord-Brabantkunnen mensenmereen
beregeningsvergunning viainterneraangiftedoenvandehoeveelheidgrondwarer
diezeonttrekken.Deprovincieheeft daarroeeeninternetpagina ingericht.
Dezepagina(dago.brabant.nl)maakthet
voordevergunninghoudermogelijkom
doormiddelvaneenroegangscodeeenaangifteformulier inrevullen.Dezecodestaat
ineenbriefdieallevergunninghouders
inmiddelstoegestuurdhebbengekregen.
Devergunninghouder krijgt naherinvullenmeteeninzichtindekosten.*
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