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Inleiding

Dit document bevat de reacties die tussen 5 augustus en 2 september werden ontvangen op de
openbare consultatie voor plaatsing van GWSW op de ‘pas toe of leg uit’-lijst van het Forum
Standaardisatie. Er is één reactie ontvangen van de gemeente Roosendaal. De reactie, die als email binnenkwam, is in zijn originele vorm zonder bewerking weergegeven. Wel zijn de
contactgegevens en is voor deze consultatie niet-relevante tekst verwijderd.

Reacties uit de openbare consultatie
Reactie van gemeente Roosendaal:
Van: Niels Heijboer <…>
Verzonden: donderdag 8 augustus 2019 12:44
Aan: Forum standaardisatie <…>
CC: Eric Oosterom <…>
Onderwerp: reactie GWSW pas-toe-of-leg lijst
De gemeente Roosendaal ondersteund het voorstel om GWSW op te nemen op de pas-toe-of-leguit lijst.
Het GWSW gaat in Roosendaal de basis zijn voor de bedrijfsvoering op het gebied van stedelijk
waterbeheer. Door het standaardiseren van de datasets volgens GWSW en andere open
datastandaarden wordt het eenvoudiger datasets voor meerdere doeleinden te gebruiken. De
eerste praktische toepassing is het vorig jaar aanbestede contract “Risicogestuurd onderhoud en
onderzoek vrijvervalriolering”. Hier zijn de GWSW onderdelen Minimale Data Set en Maatregelen
de basis voor de vastlegging en uitwisseling van data tussen de opdrachtgever en de
opdrachtnemer. Nu al is duidelijk dat het onafhankelijk van producten van softwareleveranciers
kunnen registreren en uitwisselen van datasets veel voordelen gaat opleveren. Het GWSW wordt
stapsgewijs de basis voor de data de hele bedrijfsvoering. Het opnemen van GWSW in de pas-toeof-leg-uit lijst verstrekt het standpunt dat GWSW de basis moet zijn voor alle data in
bedrijfsvoering. Wat mij betreft zou hier nog een stap verder in gegaan mogen worden door
GWSW verplicht te stellen. Maar de opname in de pas-toe-of-leg-uit lijst is een goede eerste stap
in verdere acceptatie en implementatie van het GWSW.
In het document wordt de scope van GWSW gekoppeld aan de gemeentelijke zorgplichten uit de
Wet Milieubeheer en Waterwet. Gemeenten hebben in het stedelijk waterbeheer ook
verantwoordelijkheden voor het beheer en onderhoud van oppervlaktewater. Ook hier zijn
datasets die nu niet met GWSW worden gestandaardiseerd. Binnen de waterschappen zijn voor

oppervlaktewater wel standaarden afgesproken voor de datasets. Ik pleit ervoor om GWSW en
beschikbare standaarden voor oppervlaktewater goed af te stemmen. Zodat er een systematiek
ontstaat waarbij de hele bedrijfsvoering van stedelijk waterbeheer is afgedekt met open data
standaarden.

