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AANWEZIGEN CCvD-DATASTANDAARDEN  
 

Aanwezig Werkzaam bij/voor Afgevaardigd door of rol 

Noud Hooyman Ministerie BZK Voorzitter 

Roeland Heuff SIKB Secretaris, verslag 

Thieu Caris Provincie Zeeland IPO 

Ferry Kramer Gemeente Vlissingen Stedelijk water en Rioleringen 

Antoon Minten Gemeente Utrecht Werkgroep Bodem VNG 

Bert Darwinkel TAUW VKB 

Frank Terpstra Geonovum BRO/NEN3610 

Stephany de Maaijer IHW beheerder standaarden 

Eric Oosterom Stichting RIONED beheerder standaarden 

Henk Koster SIKB beheerder standaarden  

Erik Kraaij IHW beheerder standaarden 

   

Afwezig Werkzaam bij/voor Afgevaardigd door of rol 

Luc Scholtis Labwing Fenelab 

Radboud van der Linden Provincie Zeeland IPO 

Kier van Gijssel HHNK Unie van Waterschappen 

Edwin van 't Walderveen RWS-CIV Rijkswaterstaat 

Nus Jurgens Nazca IT Solutions Informatiesystemen Bodem overheid 

Koos Boersma IHW beheerder standaarden 

 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

 

De voorzitter opent de vergadering. Berichten van verhindering zijn ontvangen van Kier 

van Gijssel, Edwin van ‘t Walderveen, Nus Jurgens en Koos Boersma. Als gast zijn 

aanwezig Harro Verhoeven (CROW) en Sonja Kooiman (SIKB). 
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2. Verslag vorige vergadering 
 

Tekstueel: 

Er zijn geen tekstuele opmerkingen bij het verslag.  

 

Naar aanleiding van: 

Geen opmerkingen naar aanleiding van het verslag. Alle vastgestelde wijzigingen zijn 

inmiddels gepubliceerd. SIKB heeft na overleg met IHW inbreng gepleegd op de 

publieke consultatie NEN3610. Het verslag wordt vastgesteld. 

 

Actielijst: 

61: 

Aangezien er ook in de vernieuwde NEN3610 e.e.a. is gewijzigd ten aanzien van de ID’s 

zullen we dit in samenhang bekijken. Dit vraagstuk zal tevens worden meegenomen met 

fase 2 van de BRO (uitbreiding met milieuhygiëne). Gesprekken hierover zullen nog 

plaatsvinden. 

62: 

Het jaarplan 2022 is inmiddels bestuurlijk bekrachtigd door SIKB, IHW en Stichting 

RIONED, toegezonden en gepubliceerd. 

 

 

3. BORIUS 

 

Harro Verhoeven (projectmanager IMBOR, CROW) en Eric Oosterom (GWSW, 

Stichting RIONED) geven een presentatie over BORIUS. BORIUS heeft als ambitie een 

twintigtal vakgebieden in de openbare ruimte met elkaar te verbinden. GWSW is 

aangehaakt als één van deze vakgebieden. Organisatorisch is BORIUS nog in 

ontwikkeling. Mogelijk kan het CCvD Datastandaarden hier een rol in spelen. 

 

De exacte scope van BORIUS is nog onderwerp van verkenning. Deze verkenning 

wordt nadrukkelijk gevoerd met de buitenwereld. Veel partijen zijn betrokken. 

Belangrijke uitdagingen zijn het voorkomen van informatieverlies in de keten en het 

voorkomen van dubbelingen. Een visiedocument is opgesteld. Als vingeroefening is een 

sectorale businesscase opgesteld. De investeringen zijn beperkt. De baten zijn al snel 

evident. 

 

De uitdaging is om BORIUS goed te verbinden met de verschillende domeinen ook 

buiten CRWO en GWSW. Een samenhangende dataset voor zowel registraties als voor 

uitwisseling. Een roadmap wordt opgesteld met partijen die aan willen haken.  

 

Feedback: 

SIKB: is in mindere mate bezig met werkprocessen zelf, concentratie op standaard en 

mogelijk maken van data delen. 

HOOYMAN: let ook op verdeling kosten en baten. Onderzoek dit mechanisme. BZK is in 

financiële termen in de regel een slechte partner met beperkte middelen. Kijk ook naar 

I&W. 
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TERPSTRA: beeld uit kb-analyse kan in de regel anders uitvallen zoals ook recente 

studie Ecorys.  

IHW: Aquo is minder ontwikkeld vanuit kb maar meer vanuit wettelijke verplichtingen bij 

de stakeholders (Rapportages Kader Richtlijn Water) 

 

De presentatie wordt bij het verslag gevoegd. Roeland en Harro/Eric spreken een keer 

verder over governance (actie 63). 

 

 

4. CCvD Datastandaarden 2.0 

 

Henk Koster geeft, mede namens IHW en Stichting RIONED, een terugkoppeling over 

de gedachten wisselingen die er tot nu toe zijn gevormd. De presentatie is een vervolg 

op de presentatie van een jaar geleden. Sindsdien zijn er verschillende gesprekken 

gevoerd tussen de organiserende partners van het CCvD. De presentatie is bedoeld als 

aanzet tot verdere discussie. 

 

Als algemene conclusie wordt geconcludeerd dat de huidige wijze van besluitvorming en 

draagvlak binnen het CCvD goed zijn geborgd. Alle standaarden onder het CCvD zijn als 

Open Standaarden gepubliceerd op de PTOLU-lijst van het Forum Standaardisatie met 

als predicaat ‘uitstekend beheer’. Het CCvD draagt hier in hoge mate aan bij.  

 

Ook constateren we punten voor verdieping, verbreding of versterking. Denk aan de 

bestuurlijke verankering van onze standaarden, kennisdeling door de domeinen, meer 

aanhaken bij het ruimtelijke domein, breder gebruik door de domeinen heen, 

herkenbaarheid, e.d. Draagvlak vraagt blijvend aandacht.  

 

Het CCvD herkent het geschetste beeld. We spreken af verder verdieping aan te 

brengen in de analyse van de stakeholders, relatie met andere ontwikkelingen. De 

suggestie wordt gedaan een roadmap op te stellen met concrete mijlpalen (“wat willen 

we eind van het jaar bereikt hebben?”). De focus eerder richten op verbreding en 

versterking dan op verbetering (goed op orde!). Leden die hier actief in mee willen 

denken/doen zijn welkom. 

 

De presentatie wordt bij het verslag gevoegd. 

 
 

5. BRO 

 

Frank Terpstra geeft een update van de stand van zaken BRO. De laatste 

registratieobjecten tranche 4 worden dit jaar opgeleverd waarmee fase 1 van de 

BRO in de beheerfase komt. Hiervoor zijn inmiddels afspraken gemaakt en is de 

organisatie ingericht. De actoren die betrokken zijn geweest bij de bouw zullen ook 

het beheer vormgeven. Het beheer wordt Agile vormgegeven. Gerelateerd aan het 

beschikbare budget. Gezien de enorme omvang van de BRO zullen prioriteiten 

worden gesteld. Frank geeft een doorkijkje naar de zaken die voor de komende 
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jaren zijn geadresseerd. Voor het volledige jaarplan wordt ook verwezen naar 

https://basisregistratieondergrond.nl/publish/pages/157489/bro-jaarplan-beheer-en-

doorontwikkeling-1-0.pdf 

 

De presentatie wordt bij het verslag gevoegd. 
 
 

6. Mededelingen 

 

• Deze zomer vindt er een evaluatie plaats van SIKB0101 en Aquo in relatie tot de 

PTOLU-lijst van het Forum. Nadere berichtgeving hierover volgt. 

• Roeland heeft een presentatie gehouden over het CCvD Datastandaarden in het 

Platform Provinciale (Informatie-)Architecten. Een prettiger kennismaking op 

initiatief van de vertegenwoordiger IPO van het CCvD. 

• SIKB heeft, in afstemming met IWH, inbreng gepleegd op de publieke 

consultatie van de NEN3610. In de vernieuwde NEN3610 zitten een aantal 

wijzigingen met grote impact op onze standaarden. Met name rond het gebruik 

van het NEN3610-ID. Overleg hierover loopt nog. 

• De BRO fase 2 (opnemen milieuhygiënische kwaliteitsgegevens) lijkt binnenkort 

echt van start te kunnen gaan. Afspraken over de financiering zijn nagenoeg 

afgerond. De verdere uitwerking zal in nauwe samenspraak met SIKB worden 

vormgegeven. SIKB0101 geldt als uitgangspunt. 

• Door SIKB wordt gewerkt aan de actualisatie van een aantal standaard 

datasets. Vraag ligt voor welke betrokkenheid het CCvD hierbij wil. Het CCvD 

blijft graag geïnformeerd. 

• Jaarcongres SIKB: 10 maart 2022 ‘Kom uit je bubbel’ is terug te kijken op 

https://www.youtube.com/watch?v=-oqFQh68mf4 

• De Netwerkestafette IHW heeft haar slotdag op 21 april 2022: 

https://www.ihw.nl/inschrijving-slotdag-ihw-netwerkestafette-geopend 

• De volgende RIONED-dag is op 16 juni a.s. Voor programma en aanmelden zie 

www.riool.net/rioneddag.   

 

 

7. Rondvraag en sluiting 

 

De voorzitter sluit om 12 uur de vergadering. De eerstvolgende vergadering (24 juni) 

zal fysiek plaatsvinden bij IHW in Amersfoort. 

  

  

https://basisregistratieondergrond.nl/publish/pages/157489/bro-jaarplan-beheer-en-doorontwikkeling-1-0.pdf
https://basisregistratieondergrond.nl/publish/pages/157489/bro-jaarplan-beheer-en-doorontwikkeling-1-0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-oqFQh68mf4
https://www.ihw.nl/inschrijving-slotdag-ihw-netwerkestafette-geopend
http://www.riool.net/rioneddag
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Actielijst CCvD Datastandaarden 

 

Nr Datum Actor Actie Status 

61 26-11-2021 SIKB/IHW Overleg met organisatie BRO over 

gebruik ID 

Lopend 

62 26-11-2021 SIKB/IHW/RIONED Bestuurlijk vaststellen Jaarplan 
2022 

Gereed 

63 11-3-2022 RIONED/CROW/SIKB Afspraak Governance BORIUS 

 

Nieuw 
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Overzicht Besluiten 2022 CCvD Datastandaarden 

 

Nr Datum Besluit 
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