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Profiel Evides in cijfers 2020

Productie en levering drinkwater voor Zuidwest-Nederland:
• 2,5 miljoen consumenten en bedrijven
• 157,5 miljoen m3/jaar

Productie en levering industriewater:
• 97,7 miljoen m3/jaar
• Zowel commodity-levering (2/3) als ‘full-service-concept’ (1/3)

Afvalwaterzuivering:
• 1.536.200 vervuilingseenheden

Beheer & onderhoud infra:
• 1.101.910 verbruiksadressen
• 14.789 km waterleidingen

Financieel:
• Omzet :    312,6 m€
• Resultaat :      46,7 m€
• Eigen vermogen :    535,2 m€
• Balanstotaal : 1.248,2 m€

Aantal medewerkers: 748,7 FTE
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Evides Waterbedrijf maakt water waardevol 



Context SidO
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Een grote maatschappelijke opgave & een uitdaging met verouderende infrastructuur



SidO, een voorbeeld
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Bestuursakkoord water (BAW)
Partners

• Het Rijk (ministerie I&W, RWS)

• De Unie van Waterschappen (UvW)

• De Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin)

• De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

• Interprovinciaal Overleg (IPO)

• Kern afspraken BAW (2011)
Doelmatigheid waterbeheer vergroten, minder 
bestuurlijke drukte, heldere verantwoordelijkheden, 
slim en kosten efficiënt samenwerken.



Afspraken ‘informatie’ op een rij 

• Als waterpartners bundelen we onze krachten om te ontdekken, te onderzoeken, te leren en ervaringen te delen 
op het gebied van innovatie en (technologische) ontwikkelingen.

• We komen in 2019 tot een gezamenlijke visie op het gebruik en de ontsluiting van data, de benodigde 
(model)infrastructuur en de financiering. 

• We onderzoeken in 2019 of in de toekomst (verdergaande) samenwerking - op basis van de gezamenlijke visie -
mogelijk is op het gebied van informatievoorziening en gegevensbeheer binnen de processen van het 
waterbeheer. 

• Daarnaast onderzoeken we in de komende twee jaar (2019-2020) koppelingen tussen de instrumenten en 
datamodellen via gestandaardiseerde protocollen en standaard uitwisselformaten. 

• De samenwerkingsregio’s in de waterketen geven in het kader van professionalisering, expliciet aandacht aan de 
noodzakelijke ontwikkelingen om bruikbare en toegankelijke informatie binnen de watersector te krijgen. 

Uitvoering 
• Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat neemt het initiatief voor de oprichting van een werkgroep, die de 

afspraken praktisch uitwerkt en toeziet op de uitvoering en voortgang. In deze werkgroep zijn alle waterpartners 
vertegenwoordigd.

Ambitie ‘informatie’, afspraken (addendum BAW 2018)



Landelijke werkgroep kiest voor FAIR

FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Re-usable) Data is een nationaal en internationaal breed omarmd concept om tot 
verbeterde data uitwisseling, interpretatie en analyse te komen, https://www.go-fair.org/
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https://www.go-fair.org/


Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

Let’s GO 
FAIR

“We support appropriate efforts to promote open science and facilitate appropriate access 
to publicly funded research results on findable, accessible, interoperable and reusable (FAIR) 
principles.” (Statement 12)

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-2967_en.htm

De GO FAIR-methode wordt inmiddels wereldwijd omarmd
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Introductie van de use case SidO
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SidO = Samenwerken in de Ondergrond

Doel van de use case SidO is onderzoeken in hoeverre de FAIR aanpak van toegevoegde 
waarde kan zijn bij het uitwisselen van data en informatie tussen betrokken partijen die 
‘samenwerken in de ondergrond’ (waaronder; gemeentes, waterbedrijven, waterschappen 
en netbeheerders).



Om welke data gaat het?

• Geografische informatie (GIS)

• Asset informatie, bijv. ligging van 
kabels & leidingen

• Informatie over planningen
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Wie doen er mee?

• Evides Waterbedrijf

• Hoogheemraadschap Schieland & 
Krimpenerwaard

• Stedin

• Gemeente Rotterdam

Scope van de use case Sido

Waar?

• Een wijk in Rotterdam Noord, 
Hillegersberg - Schiebroek

Wanneer?

• Kwartaal 4 2020 – kwartaal 1 2021



Datasets; Assets & Planning
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Veld Metadata Planning

ID Unique identifier of the planning

Name Interval name of the project

Location GWL location structure

Contact Contact of the project

Interval Begin/ end interval of activities

Status Status of the project

Veld Metadata Assets

ID Unique identifier of the asset

Name Internal name of the asset

Location GWL location structure

Material Type of material

Outer 
diameter

Outer diameter of the asset



Evides Waterbedrijf
Stedin

Hoogheemraadschap Schieland & 
Krimpenerwaard

Hoe werkt het?
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Data plan 
template

(Aanbiedende-
zijde)

Metadata 
template

(Aanbiedende-
zijde)

FAIR-Connector
(Gebruikers-zijde)

Metadata beschrijving
(Aanbiedende-zijde)

Data aanbieders:
• Open source data plan 

templates
• Open source meatadata 

template

Data gebruikers:
• Gratis FAIR-Connector



Resultaat
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Mee doen?
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1. De ontwikkelde stekker is beschikbaar (FAIR datapoint)

2. Het ontwikkelde woordenboek is beschikbaar (metadata)

3. De security oplossing is uitgewerkt

4. Verdere ontwikkeling op basis van het community principe



Lessons learned

24 juni 2021 18

• Veel energie nodig om partijen aan te haken (en te houden)

• Werken met kwartiermakers heeft de meeste kans van slagen

• Techniek is het halve werk, organisatie is minstens zo belangrijk
Business en ICT vragen een aparte benadering

• Security is een belangrijk onderdeel

• Keuze van de architectuur is belangrijk (rechtstreeks via API’s)



Wat is het vervolg
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Opschalen SiDo use case

• Opschalen naar andere regio’s en sectoren, via bestaande samenwerkingsverbanden en 
ev. convenanten

Nieuwe use cases ophalen

• Welkom inbreng DigiShape ☺

1) Welke ideeën zijn er voor nieuwe use-cases
2) Wie wil aansluiten bij welk idee

Vervolg

• Inbrengen use-cases bij Ministerie I&W


