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Ervaringen RWS 2017-2019

2017

2018
I

2019

Inventarisatie: wat is van belang voor een grondstoffenpaspoort?
Welke eisen en criteria kun of moet je stellen aan een paspoort?

Casus Beatrixsluis:
Analyse InformatieBehoefte (IB) vs Informatiebeschikbaarheid
Leerpunt: in de keten verschilt de IB relevante informatie voor het 

materialenpaspoort niet vanzelfsprekend doorgegeven in de keten
Opstellen Programma van Informatie-eisen
Leerpunt: vrijwel alle data wordt al opgeleverd in 
opleverdossier, maar slecht klein deel direct 
doorzoekbaar door beperkte Object Type Library (OTL). 
Leeromgeving Madaster Infrastructuur
Leerpunt: technisch is datauitwisseling goed mogelijk,
al moet Madaster platform wel infra-specifieker 
faciliteren. Is dit echter de meest effectieve methode?



• Kun je wel zomaar een paspoort uitvragen, zitten daar (juridische) risico’s aan vast?

• Wat betekent dat voor de datalast?

• Waar leg je die datalast neer; aan het eind van de keten? Is dat te realiseren voor 
kleinere partijen? Welke data gaan verloren bij het doorgeven van data door de keten? 
Is dit essentiële data voor toekomstige hoogwaardig hergebruik beslissingen?

• Heeft het eind van de keten wel voldoende kennis om te bepalen wat de IB is voor bv 
hergebruik?

• Hoe verhouden CE data zich tot data die al standaard wordt uitgevraagd?

• Hoe zorg je ervoor dat de kwaliteit van data consistent is? En data op een juiste 
manier uitwisselbaar is? Wie is verantwoordelijk voor de kwaliteit, het opslaan en ter 
beschikking stellen van de data?

Belangrijkste leerpunt: dit kunnen we niet alleen; ketenbrede datastrategie CE nodig, die 
ingaat op zowel het waarom, wat en hoe!
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Dilemma’s



RWS is klimaatneutraal en werkt circulair om de waarde van objecten en materialen, grondstoffen en 
milieu te behouden 

Met circulair werken zorgen we dat objecten, onderdelen en materialen zo lang mogelijk in de 
kringloop blijven. Dit doen we door: 

• onze bestaande wegen, sluizen, gebouwen, etc. zo lang mogelijk in stand te houden en circulair te 
beheren; 

• bij vervanging en aanleg circulair te ontwerpen uitgaand van o.a. preventie, losmaakbaarheid en 
circulaire materialen; 

• vrijkomende objecten, onderdelen en materialen hoogwaardig te hergebruiken of hoogwaardig te 
recyclen. 

Een paspoort is een middel dat kan helpen deze doelen te realiseren.
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Datastrategie CE-waarom



Wat- IV behoefte – paspoorten voor de bouw toewerken naar leidraad 3.0

Longlist CB’23

• Welke IV behoefte/levensfase 

• Welke data horen daarbij

• Welke data hebben we al

• Welke data extra

• Welke data in eigen beheer

• Welke data bij de bron 

• Kunnen data ook later 

worden verzameld
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Datastrategie CE -wat

Bron:



• data bij de bron vs centraal, 
datastructuren & semantiek, hoe 
om te gaan met 
betrouwbaarheid, security & 
privacy), zo veel mogelijk 
aansluiten bij bestaande 
conventies (ETIM etc)

• bepalen/onderzoeken hoe 
informatie uit verschillende 
bestaande interne en externe 
bronnen doorzocht/geana-
lyseerd/gevisualiseerd kan 
worden.
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Datastrategie CE - hoe Materialen paspoort:
Hoe willen we data inzien, inwinnen en/of delen?

Weer
Verkeer

Grondeigenaarschap
Grondstoffen en 

Materialen

KNMI datacenter 
NDW

Kadaster
(???)

Buienradar
ANWB
Funda

Hergebruik Marktplaats,
Excess Materials 
Exchange (EME) 

D. Centraal inzichtelijkC. Centraal inwinnen

B. Maximaal decentraal  (ad hoc)A. Individueel sequentieel 
inwinnen



Vijf uitgangsprincipes vastgesteld

• 1: De hoofdingenieur-directeur (HID) als eigenaar/beheerder van assets is ook verantwoordelijk 
voor beschikbaarheid en kwaliteit van de CE data. 

• 2: Met de markt worden afspraken gemaakt over de toe te passen CE datastandaarden, o .a. via 
het platform CB’23; hierbij houden we ons aan (inter)nationale standaarden. 

• 3: Stapsgewijs wordt toegewerkt naar een toekomstige situatie waarbij CE-aspecten worden 
gekoppeld aan kernregistraties over onze assets. Er wordt voor CE geen aparte kernregistratie 
toegevoegd.

• 4: Waar dat kan, maken we gebruik van betrouwbare data die elders beschikbaar zijn. Daar waar 
we zelf bronhouder zijn leggen we de data éénmalig vast voor meervoudig hergebruik. 

• 5: CE-data wordt vastgelegd bij de bron. RWS beheert de informatie waarvan ze zelf bronhouder is 
en zorgt voor de link naar de externe bron op een gestandaardiseerde wijze .

7

Datastrategie CE-stap 1-uitgangsprincipes RWS



Voor de langere termijn: 

CE Datastrategie:

• Creëren draagvlak, interne en externe connecties

• Overleg met mede overheden (BZK/transitiebureau circulaire bouweconomie, 
IenW, RVB, Prorail, provincies, gemeenten etc)

directeurenoverleg: toewerken naar een gemeenschappelijke strategie

• Link met sector via oa CB’23 / Digigo

Voor de kortere termijn:

Oefenen en ontwikkelen binnen de eigen organisatie

8

Paspoorten en data- wat doen we nu



Verschillende initiatieven/projecten die nu lopen:

Gericht op IB (wat):

• geluidsschermen  voorafgaand aan aanbesteding paspoort 
vaststellen IV behoefte bepalen (materialen, 
losmaakbaarheid etc); format etc

• Beton-hergebruik op materiaalniveau (link met transitiepad
kunstwerken)IV behoefte vastgesteld + analyse wat extra 
nodig is aan data tov wat al gevraagd wordt

Gericht op IB (wat) en hoe:

• Paspoort voor de Van Brienenoordbrug

Kansen om principe “data bij de bron” te ontwikkelen:

• Wegverhardingen-asfalt (link met Transitiepad
Wegverhardingen) IV behoefte bepalen / hoe uitvragen / 
waar “tijdelijk”opslaan / koppeling met PIM? 
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Paspoorten en data- wat doen we nu

Vragen: 
Hoe paspoort uitvragen aan de 
markt (format; ILS)
Waar landen deze data? 
Tijdelijk? Definitief?)
Hoe later weer ophalen?

Vragen: 
Koppeling RWS systemen met 
PIM? Willen de leveranciers dat? 
Levert PIM voldoende info voor 
paspoort? 

Vragen: 
Is hier al aansluiting met 
AIRBIM mogelijk? Hoe zit t met 
Digital Twins



”Laten regelen” door derden:

• A16/Groene Boog: aannemer DBFM contract 
ontwikkelt paspoorten voor tunnelinstallaties
info wordt opgeslagen bij EME (excess materials
exchange); tevens “marktplaats”; deels CB’23 
traject

Kansen voor bestaand areaal

• Hergebruikscan/paspoort bestaand areaal Nebest

• Areaalpotentiescan (regio WNN)

• Strategie hergebruik

• Oogstpaspoorten

• Bruggenbank
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Paspoorten en data- wat doen we nu

Vragen: Is dit de gewenste 
constructie? Wat zijn de kosten? 
Heeft RWS nu wel toegang tot 
de data/is dat nodig?
In B&U sector is werken met 
standaarden ETIM/CBNL al heel 
gewoon verkennen misschien 

ook toepassen in GWW? 

Vragen: 
Onderdelen ook via 
bruggenbank? Hoe informatie 
voorziening regelen? 
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