
 

 
 

 
 

 

 
 

Verslag - concept -  
 
 

CCvD Datastandaarden 
 

Datum: 9 maart 2018 

Tijd: 10.00 - 12.00 uur 

Plaats: IHW, Amersfoort 

Kenmerk: Verslag_CCvD-D_20180309 

 

 

Aanwezig Werkzaam bij/voor Afgevaardigd door of rol 

Kees Keuzenkamp Ministerie VenJ Voorzitter 

Roeland Heuff SIKB Secretaris, verslag 

Jan Klein Kranenburg RWS OGO Bodem+, gemandateerd WEB-VNG 

Govertine de Raat RWS Rijkswaterstaat 

Anneke Spijker Provincie Flevoland IPO 

Kier van Gijssel HHNK Unie van Waterschappen 

Hella Hollander DANS Eindgebruikers archeologie 

Bert Darwinkel TAUW VKB 

Bernd Kroon Aqualab Zuid FENELAB 

Jeroen van Amersfoort Centric Informatiesystemen Bodem overheid 

Walter de Koning  SIKB beheerder standaarden 

Ruud Kersten IHW beheerder standaarden 

Edwin Wisse IHW beheerder standaarden 

Eric Oosterom Stichting RIONED beheerder standaarden 

   Afwezig Werkzaam bij/voor Afgevaardigd door of rol 

Marcel Reuvers Geonovum NEN3610/BRO 

 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

 
 De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.  

 Marcel Reuvers is vandaag verhinderd. Hij zal binnenkort Geonovum verlaten en terugkeren 

naar het Kadaster. Gesprek over opvolging volgt binnenkort. 

 

 

2. Verslag vorige vergadering 
 

Tekstueel: 

Er zijn van Eric Oosterom tekstuele opmerkingen bij het verslag ontvangen. Deze worden 

verwerkt in de definitieve versie van het verslag. Het verslag van de vorige vergadering wordt 

vastgesteld. 
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Naar aanleiding van: 

Besluit 2017-09 (SIKB0102 versie 4.0) is op 19 februari j.l. bekrachtigd door het CCvD 

Archeologie waarbij de datum inwerkingtreding is vastgesteld op 1 december 2018. 

 

Actielijst: 

20: Monique van Scherpenzeel zal in de juni vergadering aanwezig zijn.  

26: Overzicht wordt gepresenteerd en zal worden opgenomen in jaarplan 2018. Anneke Spijker 

geeft aan dat binnen IPO intern ook gesproken wordt over hoe mandatering in te richten naar 

bijvoorbeeld de BRO. Nu loopt de inbreng voornamelijk via de lijn van de hoofden I&A. Er zal een 

verschuiving plaatsvinden naar meer inhoudelijk betrokkenen. Voorbeeld: inbreng BRO langs de 

lijn van de inhoudelijke directeuren duurzame ontwikkeling Water. 

27: Lopend. Vanuit gemeenten heeft zich 1 belangstellende aangediend. Deze was vandaag 

verhinderd. Systeemleveranciers zijn niet georganiseerd. Stichting RIONED blijft aandacht geven 

aan representatieve vertegenwoordiging in het CCvD. 

34: Gereed en wordt besproken. Twee concept brieven zijn opgesteld. Eén aan Forum 

Standaardisatie. Eén aan programmadirecteur DSO. CCvD stemt in met deze aanpak. 

SIKB/IHW/Stichting RIONED zullen verder zorgdragen voor uitwerking/verzending (vervolg actie 

34). 

35: Geagendeerd.  

 
 

3. Jaarplan 2018 

 

Een rondje wordt gemaakt op de hoofdlijnen van het Jaarplan: 

 Bij terugblik tevens de inspanningen rond verankering van de standaarden 

opnemen. Bij vooruitblik tevens als vervolgactie de te verzenden brieven 

opnemen. 

 RWS (Govertine de Raat) vraagt, indien de wijziging in de publicatie van 

domeintabellen (als LDT) impact heeft op systemen die deze domeintabellen via 

services aanroepen, dit expliciet ter besluitvorming voor te leggen aan het 

CCvD-Datastandaarden. Het CCvD deelt dit standpunt. Indien er impact is op 

systemen die de domeintabellen geautomatiseerd aanroepen zal dit ter 

besluitvorming worden voorgelegd inclusief een beeld van deze impact. 

 Berd Kroon meldt bij dat de laboratoria in de drinkwatersector (5 labs, VEWIN) 

hebben besloten de standaard SIKB0101/Metingen te omarmen en binnenkort 

een start zullen maken met de implementatie hiervan. Vanuit de 

beheerorganisatie zal hier actieve ondersteuning aan de implementatie worden 

verleend. Het CCvD juicht dit besluit toe. In het jaarplan zal hier aandacht aan 

worden besteed. 

 Tevens wordt gemeld dat vanuit ISO subcommissie 32 en evaluatie plaatsvindt 

op het toepassen van datastandaarden. Vertegenwoordigingen bij ISO lopen via 

NEN. Suggestie wordt gedaan om dit een keer te agenderen om te zien wat er 

in dit verband gebeurt. 

 Kier van Gijssel levert enkele tekstuele suggesties aan. Er vindt enige discussie 

plaats over Jaarplan t.o.v. Flyer. Geen herhaling. Wel verwijzing. 

 Jan Klein Kranenburg vraagt om toelichting gebruikte afkortingen. Keten bodem 

wat eng opschreven (leidend tot besluitvorming / open data -> 

beschikbaarstelling/interpretatie/gebruik). Goed leesbaar document.  

 Walter de Koning: plaatje toevoegen op cover. Actie toevoegen communicatie 
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breedte van CCvD (bodem en ondergrond). Brug leggen naar de inhoudelijke 

expertise van de beheerorganisaties. ‘Transitie van administratief naar geo’ te 

abstract -> ‘Administratieve informatie locatie gebonden maken’. 

 

Besluit 2018-01.  

Het CCvD stemt in met de uitgezette lijnen in het Jaarplan 2018. Bovenstaande 

opmerkingen worden meegenomen in de definitieve versie die ter 

bekrachtiging zal worden voorgelegd aan de besturen de beheerorganisaties 

van de standaarden. 

 
 

4. Praktijkcasus, hoe voorbereiden op Omgevingswet en DSO 

 

Jeroen van Amersfoort geeft een presentatie hoe een softwareleverancier als 

Centric zich voorbereid op de komst van de Omgevingswet en het DSO. De insteek 

is breder dan alleen het Bodeminformatiesysteem. 

 

Discussies vinden nu nog vooral plaats op een redelijk algemeen/hoog 

abstractieniveau. Inzet is minder regels maar of dit ook werkelijk zo zal uitpakken is 

twijfelachtig. Er is een grote diversiteit in benadering zichtbaar. ‘Wie het weet mag 

het zeggen’. Zoektocht naar hoe bredere samenhang en participatie kan worden 

ingevuld en hoe systemen hierbij kunnen ondersteunen. 

 

Veel data al beschikbaar via PDOK. Terughoudendheid vanuit lagere overheden om 

gegevens centraal beschikbaar te stellen vanwege twijfel over de kwaliteit van 

data(-bestanden) en verantwoording. Focus op verrijking van data en toevoegen 

juiste metadata. 

 

DSO dreigt straks een digitale snelweg te bieden zonder dat er nog data over zullen 

gaan vanwege beperkte beschikbaarheid van data. Inzet Digitale agenda overheid 

2020: Open standaarden, Hergebruik van data, Digitaal en zaakgericht. 

 

Veel aandacht voor AVG. Privacy logging. Scheiding data en persoonsgegevens is 

een serieus item. 

 

Technische ontwikkelingen zijn veelal gericht op standaard toepassingen, modulair 

van opzet, binnen 1 omgeving. 

 
 

5. Gezamenlijk beheer 

 

Vanwege tijdgebrek wordt dit agendapunt doorgeschoven naar de volgende 

vergadering. 
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6. Mededelingen 

 

Stand van zaken informatiehuizen: 

Afgelopen maandag was de deadline voor het indienen door de beoogde 

informatiehuizen. Ieder informatiehuis heeft 1 of enkele plannen voor verdieping 

uitgewerkt. Voor bodem betrof dit de WKO afwegingssytematiek (1 van de 36 

beoogd). In totaal 60 documenten worden voorgelegd aan de Programmaraad (25 

maart) en vervolgens opdrachtgevend beraad (eind april). BIt-toets klinkt door 

(complexiteitsreductie, draagvlak). Uitkomst besluitvorming nog uiterst onzeker. 

Beheer API standaarden:  

Vervolggesprek heeft plaatsgehad met Digitale Delta. Gekeken naar de 

mogelijkheden om de voorbeelden uit de Digitale Delta als ‘Best Practice’ in te 

zetten ook voor bodem. Gekeken wordt of dit een optie biedt om BIDON weer vlot te 

trekken. Zodra hier ontwikkelingen zijn agenderen in het CCvD. 

 

INSPIRE: 

Komende INSPIRE conferentie wordt georganiseerd door Nederland en België 

samen met de Europese gemeenschap (Antwerpen 18-21 september). Voor meer 

informatie zie:  

 https://www.geonovum.nl/onderwerpen/inspire/nieuws/inspire-conferentie-2018-

komt-naar-antwerpen 

 https://inspire.ec.europa.eu/conference2018/call-for-submissions 

 
 

7. Rondvraag en sluiting 

 

Er zijn geen verdere vragen. De voorzitter sluit de vergadering. 

 
  

https://www.geonovum.nl/onderwerpen/inspire/nieuws/inspire-conferentie-2018-komt-naar-antwerpen
https://www.geonovum.nl/onderwerpen/inspire/nieuws/inspire-conferentie-2018-komt-naar-antwerpen
https://inspire.ec.europa.eu/conference2018/call-for-submissions
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Actielijst CCvD Datastandaarden 

 

Nr Datum Actor Actie Status 

20 25-11-2016 Marcel Reuvers 
Verbinden met IMRO en 

INSPIRE 

Geagendeerd Vergadering 

Juni 2018 

26 23-6-2017 Roeland Heuff 
Nagaan mandatering 

betrokkenen CCvD in relatie 

tot verschillende 

standaarden 

Gereed 

27 23-6-2017 Eric Oosterom 
Invulling geven aan 

vertegenwoordigers 

gebruikers en leveranciers 

standaarden GWSW 

Lopend 

34 8-12-2017 SIKB/IHW/ 

Stichting RIONED 

Concept brief gebruik 

standaarden 
Geagendeerd; ter 

afronding 

35 8-12-2017 SIKB/IHW/ 

Stichting RIONED 

Input Jaarplan 
Geagendeerd; ter 

afronding 
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Overzicht Besluiten 2018 CCvD Datastandaarden 

 

Nr Datum Besluit 

2018-01 9-3-2018 Instemming Jaarplan 2018 (na tekstuele aanpassingen) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


