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Hoe benutten we de ervaringen, tooling en
uitwisselformaten van het
Gegevenswoordenboek Stedelijk Water
(Rioned-OTL)?
Toegevoegd ná startbijeenkomst 16-01 ― BIMCROW

In België heeft AWV een OTL voor infrastructure opgezet als
standard.

GEGEVENS UITWISSELEN

Vragen
Eisenspeciﬁcaties
Samenhang met standaarden

Toegevoegd ná startbijeenkomst 16-01 ― BIMCROW

Structuur data CROW
OTL Provincies in relatie tot OTL RWS of
ProRail
Veel instellingen ontwikkelen nu eigen OTL's (RWS, ProRail,
Schiphol, Waterschappen). Hierbij is het risico op interpretatieen implementatieverschillen zeer groot met als gevolg dat
uniformiteit op projecten niet verbeterd zal worden. Hoe gaan
de provincies rekening houden met deze ontwikkelingen in
markt?
Rijkswaterstaat Publicatieomgeving

Samenhang individuele OTL-en
Testen met tooling en data
Gekozen thema werksessie
KOPPELINGEN MET ANDERE OMGEVINGEN

RWS

Relatie met cb-nl?

Toegevoegd ná startbijeenkomst 16-01 ― BIMCROW

Wat betekend dit voor de aannemers die hun
data in steeds meer verschillende OTLs
moeten kunnen leveren?
Toegevoegd ná startbijeenkomst 16-01 ― BIMCROW

hoe zorgen we ervoor dat gebruikers
(projectmanagers/contract "schrijvers" ook
snappen hoe dit werkt?
Gaat Rws hier ook aan deelnemen?

Wat is de planning om eea geimplementeerd te krijgen

Gekozen thema werksessie

IMBOR OTL Governance

ADVIESWERKZAAMHEDEN EN TOEPASSING

Hoe is het governance model ingeregeld?

Gekozen thema werksessie

Prioritering.... Wat doen we eerst? En hoe haal je gemeenten en
waterschappen aan?

Structuren
Maak me zorgen om alle verschillende structuren. Beheer, RAW
en D&C zijn anders gestructureerd.

Hoe kan revisiedata op juistheid worden gecontroleerd. Welke
tooling is daarvoor beschikbaar?

Topmodel infrastructuur
Hoe komen wij op basis van de geüniformeerde
modelleringsafspraken (NTA8035, NEN 2660) zo snel mogelijk
tot een gedragen topmodel voor de instandhouding van
infrastructuur?

Structuren
Structuen van beheer, RAW, D&C zijn allen anders. Heeft effect
op eisen en eigenschappen

Wat betekent deze Otl ontwikkeling voor ingenieursbureaus en
aannemers? Wat moeten zij aanpassen in hun bedrijfsvoering?

Koppeling met de markt
Hoe gaat de koppeling van data van uitvoerende partijen met
imbor eruit zien? Hoe wordt de link gelegd tussen eisen-3D
objecten-asbuild data? Welk belang hebben hun om de data te
synchroniseren?

Hoe zorgen we dat er geen verschillende otls ontstaan?

Beheer
Als beheerder heb je onderhoudscycli. Kun je deze daaruit halen?
Bij jaarlijks onderhoud, groot onderhoud, renovatieetc

Welke CROW OTLs moeten er nog meer
komen die gerelateerd zijn aan de OTL
IMBOR: OTL basisspeciﬁcaties, OTL UAVgc
eisen, OLT maatregelen, OTL
kwaliteitsinspectie (met NEN2767,
inspecties, beeldkwaliteit), ...

Hoe houden we imbor in sync met otl?

Tooling otl/data ontwikkeling en gebruik.

Buitenland
Wat voor ontwikkelingen zijn er buiten Nederland? Sluiten deze
ontwikkelingen hierop aan?

Basisspeciﬁcaties en OTL
Kunnen de basisspeci caties verdwijnen als de OTL volledig
wordt toegepast?

Eisenspeci catie en relatie otl en ils.

Leveringseisen
Is er een link tussen de leveringseisen en de in de maak zijnde
wetgeving op het gebied van het te leveren opleveringssdossier
door de ON?

Borging otl harmonisatie

Testen OTL

Hoe borg je dat de otl in gebruik bij de verschillende provincies
hoofdzakeljk gelijk blijft? Afspraken onderling?

Tot op welke hoogte is de provincie otl getest met actuele data?

Presentatie
Kunnen we de presentatie na a oop ontvangen?

Hoe wordt e.e.a. ingezet om advieswerkzaamheden uit te vragen
en te gunnen.

Bestaande OTL vormen

Eigenschappen van de provinciale OTL

is al nagegaan wat op de markt aanwezig is?

Welke principes en uitgangspunten worden gehanteerd in de
provinciale OTL?

Samenhang andere OTLen.

Modellen en standaarden

Koppeling Provinciale OTL met andere
systemen/standaarden

Bepalen van de standaarden waar de Provinciale OTL van
uitgaat en welke standaarden gekozen worden voor

Op welke manier kunnen andere OTL worden aangesloten op de

informatieuitwisseling.

Provinciale OTL?

Hoe kan je een andere workspace (bv. Relatics) koppelen aan de

Welke gegevens moeten op basis van de
Provinciale OTL kunnen worden
uitgewisseld?

provinciale OTL?

Doel: de nitie van de informatiebehoefte van

Koppeling andere omgevingen

Provincie/IB/aannemer die de OTL moet faciliteren.

Advieswerkzaamheden
※※※※※※

