
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Vianen, 22 januari 2015. 

 

 

Onderwerp: business case Gegevens Woordenboek Stedelijk Water en riolering 

 

 

 

 

Geachte leden, 

 

 

Wij informeren u hierbij als lid van onze gebruikersvereniging Antea Group in relatie tot 

het vraagstuk Gegevenswoordenboek Stedelijk Water en riolering. Wij hebben de 

afgelopen tijd via meerdere leden signalen ontvangen die om een verheldering vragen 

die wij u bij deze verstrekken. 

 

Stichting RIONED werkt momenteel aan het realiseren van een standaard voor  de 

uitwisseling van gegevens van stedelijk water. Met de vrijgave van versie 1 van het 

Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) is dit een feit. Stichting RIONED heeft 

uw softwareleverancier Antea Group gevraagd om met GBI aan te sluiten op deze nieuwe 

standaard door deze te implementeren in hun software. Meer informatie over deze 

standaard vind u op www.riool.net/gwsw. Dit sluit ook goed aan op de inzet die door 

KING wordt uitgedragen richting zowel gemeenten als leveranciers. 

  

Omvangrijke systeemwijzigingen die als gevolg van wetgeving en/of de kennisinstituten 

moeten worden verricht aan de software zijn niet voorzien in het reguliere onderhoud. 

Derhalve dienen we de business case te beschouwen als een aanvulling op het reguliere 

onderhoud. 

 

Het 2 jaar geleden door ons ingestelde projectteam GWSW, die bestaat uit leden van 

onze vereniging, heeft een gefundeerd advies afgegeven aan ons bestuur inzake het 

Gegevenswoordenboek Stedelijk Water en de daarvoor opgestelde business case. 

Dit heeft bij ons bestuur geleid tot meer inzicht over de omvang en complexiteit van het 

Gegevenswoordenboek Stedelijk Water. Op basis hiervan heeft het bestuur op 1 oktober 

2014 namens de leden ingestemd met deze “verplichte” business case in de overtuiging 

dat een individuele aanpak per gemeente tot aanzienlijk hogere kosten had geleid.   

                                  

Dit betekent dat de individuele gemeenten in deze casus geen rechtstreekse opdracht 

hebben verstrekt.  De toegezonden factuur in december 2014 door onze leverancier 

Antea Group is het gevolg van het proces waar het bestuur van de GVAG akkoord mee is 

gegaan. Wij gaan er van uit dat de gemeenten zich conformeren aan deze vorm van 

“collectieve” inkoop.  

 

http://www.riool.net/gwsw


Antea Group heeft hierover met u gecommuniceerd. Maar wij realiseren ons dat het 

correct was geweest wanneer ook wij u direct na ons besluit hierover hadden 

geïnformeerd. Bij deze bieden wij dan ook onze excuses aan voor deze gang van zaken.  

 

Wij zullen als gebruikersvereniging blijvend uw belangen als lid behartigen en hopen een 

afvaardiging van uw gemeente te mogen begroeten tijdens onze ledenvergadering op 19 

maart a.s. 

 

Voor eventuele vragen/opmerkingen kunt u reageren richting onze bestuursadviseur de 

heer Bé de Winter via secretariaat@gvag.nl. 

 

 

 

 

Hoogachtend, 

 

 
 

W.G. Groeneweg, 

Voorzitter GVAG 
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