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1.

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet ieder van harte welkom op de derde
vergadering van het CCvD Datastandaarden. De agenda wordt zonder wijzigingen
vastgesteld.
Meldingen van afwezigheid zijn ontvangen van Robert Jan van Leeuwen en Antoin
Buiting.
Nieuw lid van het CCvD-D: Bert Visschers vertegenwoordigt de Waterschappen.
Bert Visschers is programmamanagers binnen Het Waterschapshuis.

2.

Verslag van de vergadering
Tekstueel:
Geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Niels Kinneging heeft link voor informatie over de transitie van RD naar ETRS89
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toegezonden:
http://www.geonovum.nl/onderwerpen/co%C3%B6rdinaatsystemen/onderzoekoverstap-rd-naar-etrs89
Boris Everwijn vraag om aan het verslag een besluitenoverzicht en actielijst toe te
voegen.

3.

Harmonisatie wijzigingsproces IHW - SIKB
Ingrid Maaskant geeft een toelichting op de voortgang van de harmonisatie van
het wijzigingsproces op de standaarden van IHW en SIKB. Voor dit project is
allereerst een Project Identificatie Document (PID) opgesteld. Dit document is ter
informatie aan het

CCvD-D toegezonden. SIKB en IHW zijn gezamenlijk

opdrachtgever.
Ingrid geeft een toelichting op de verdere detaillering van het wijzigingsproces
zoals dit inmiddels in concept gereed is. De uitwerking is gebaseerd op ITIL.
Onderdelen die nog verder uitgewerkt worden zijn de ‘impactmatrix’ (handreiking
bij bepaling omvang wijziging) en het proces van afhandeling van fouten/bugs
(die soms tot een ‘grote wijziging’ kunnen leiden in termen van definities maar
toch snel opgelost moet

worden). Expertgroep en Technische Werkgroep

adviseren in beginsel op basis van consensus. Momenteel wordt gekeken hoe de
expertgroepen zullen worden ingevuld.
Het processchema zal besproken worden in de Technische Werkgroepen en
vervolgens ter definitieve besluitvorming aan het CCvD-D worden voorgelegd.
Het CCvD-D onderschrijft de uitgezette lijn en is beschikbaar om een rol
te spelen in het aanreiken van kandidaten voor de Expertgroepen. Het
CCvD-D vraagt expliciet op te nemen dat RFC’s zowel in geval van positief
als negatief besluit door het CCvD-D worden gepubliceerd. Tevens het
verzoek om in het processchema expliciet te maken dat de indiener
bericht ontvangt over de besluitvorming binnen het CCvD.
Het CCvD-verzoekt aan SIKB en IHW om bij het ter besluitvorming
aanbieden van een RFC expliciet inzicht te verschaffen in de impact van
wijzigingen ten einde een oordeel te kunnen vormen over de noodzaak
om al dan niet te besluiten tot een publieke consultatie.
Releasekalender:
Het CCvD vraagt naar het doel van de releasekalender. De releasekalender geeft
inzicht

in

de

doorloop

van

het

wijzigingsproces

door

het

jaar

en

de

besluitvormingsmomenten. De releasekalender dient als basis voor het vaststellen
van de vergaderdata. De titel dekt niet geheel de lading. Graag aanvullen met een
korte toelichting en legenda. Gevraagd wordt in de documenten titel, versie en
status aan te geven. Op basis van deze planning worden voor het CCvD-D de
volgende data voor 2015 vastgesteld:
13 maart, 19 juni, 25 september, 27 november (10-12 uur, IHW)
Roeland zal agendaverzoek uitdoen. Vergadering juni en november besluitvorming
wijzigingen.
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Definities:
Het voorgelegde overzicht bevat de belangrijkste definities die een rol spelen in
het wijzigingsproces. Aan de hand van de verdere detaillering van het
wijzigingsproces kunnen definities worden toegevoegd. Walter de Koning
vraagt aandacht voor het gebruik van de termen ‘protocol’. Is dit hetzelfde als
‘praktijkrichtlijn’? In ‘standaarden-land’ is de term praktijk gangbaar. In ‘BRLland’ is de term ‘protocol’ gangbaar. SIKB zal hier nader naar kijken. De definities
van Informatiemodel en Uitwisselformaat zijn afgestemd de wijze waarop
Geonovum deze termen hanteert. De term ‘Uitwisselmodel’ zal niet meer worden
gebruikt. Komt ook niet terug in de NEN3610. Gevraagd wordt om aan het
document de naam, versie en status toe te voegen.
Besluit 2014-5:
Het CCvD stemt in met de gehanteerde definities versie 1.1

4.

Voortgang proces open standaard SIKB0101 versie 11
De expertmeeting op 27 juni j.l. is constructief en positief verlopen. SIKB0101
versie 11 voldoet aan de criteria voor opname op de ‘pas-toe-of-leg-uit’ lijst van
open standaarden. Ten aanzien van de kwalificatie ‘uitstekend beheerproces’
wordt positief geadviseerd onder enkele aanvullende voorwaarden. Op deze
voorwaarden is inmiddels door SIKB actie ondernomen. Ten aanzien van de door
CCvD te hanteren criteria voor aanvullende publieke consultatie ligt een voorstel
voor in de vergadering. Het expertadvies is op 1 augustus gepubliceerd voor een
ronde van publieke consultatie. Hierop zijn drie reacties binnengekomen die
momenteel in het advies worden verwerkt. Hieruit komen geen belemmerende
zaken naar voren.
Besluit 2014-6:
Het CCvD Datastandaarden besluit om voor een (aanvullende) publieke
consultatie de volgende criteria te hanteren:
- Wijziging van het toepassingsgebied van de standaard
- Grote impact voor ontwikkelaars en softwareleveranciers
- Grote impact voor eindgebruikers
Indien geen van deze criteria van toepassing is, is sprake van regulier
onderhoud en kan (aanvullende) publieke consultatie achterwege blijven.
Bovenstaande impliceert niet dat X, en Y-wijzigingen automatisch worden
voorgelegd voor publieke consultatie. Dit wordt ook niet nodig geacht omdat
direct belanghebbenden in het voortraject nauw betrokken zijn en dit de
doorlooptijd van wijzigingsvoorstellen soms onnodig zou verlengen. Het is aan het
CCvD-Datastandaarden

om

de

goede

afweging

tussen

daadkracht

en

zorgvuldigheid te maken.
De adaptatie van de Creative Common licentie wordt nu niet noodzakelijk geacht
omdat de gebruiksvoorwaarden in voldoende/vergelijkbare mate zijn vastgelegd.
Het

kan

wel

duidelijkheid

scheppen

naar

gebruikers

(herkenbare

wereldstandaard). De weging om de systematiek van CC op termijn wel te
omarmen vraagt meer tijd en verdieping ten aanzien van kosten en (juridische)
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impact. Afgesproken wordt om hier in een later stadium in het CCvD-D op
terug te komen.
Naar aanleiding van de binnengekomen reacties wordt gesproken over het
moment en de plaats van publicatie van stukken van het CCvD-D. Het CCvD-D is
geen voorstander van het publiek maken van concept stukken voorafgaand aan
de besluitvorming. Documenten die door het CCvD-D zijn vastgesteld kunnen en
worden op de websites van IHW en/of SIKB gepubliceerd. In het CCvDDatastandaarden zijn verschillende doelgroepen vertegenwoordigd. Het staat
CCvD-leden vrij en het wordt aangemoedigd om concept-stukken met de
achterban te delen. Voor zelfstandigen die actief zijn voor bijvoorbeeld de
overheid zal in overleg met deze overheidspartijen een oplossing worden gezocht.
De leden van het CCvD-D wordt gevraagd hier flexibel mee om te gaan.
De Netbeheerders geven aan niet enthousiast te zijn over verplichtingen naar
marktpartijen over het gebruik van standaarden omdat de impact hiervan niet
altijd goed kan worden overzien. Roeland zal dit terugkoppelen aan de opstellers
van het expertadvies en zorgdragen dat hierover nog nader contact plaatsvindt
met Gabri Dekkers.

5.

Ontwikkelingen Bodeminformatiebeheer
Jan

Klein

Kranenburg

geeft

een

presentatie

van

een

aantal

belangrijke

ontwikkelingen rondom het Bodeminformatiebeheer. Er spelen momenteel veel
ontwikkelingen die, als ze goed samenkomen, veel kansen bieden (presentatie
bijgevoegd). Zo liggen er relaties om Bodemconvenant en het initiatief met de
Netbeheerders aan elkaar te verbinden. En landelijke voorziening krijgt hierin een
duidelijke en meer vraag gestuurde positie. Het CCvD-D adviseert in dat licht
het gebruik van SIKB0101 expliciet op te nemen in de toelichting bij het
Bodemconvenant. De BRO biedt momenteel weinig kapstok voor ontwikkelingen
gezien het tijdpad waarop het toevoegen van milieu hygiënische data is voorzien
(> 10 jaar). Het project GOAL wordt groot aangezet en heeft als kapstok de
Omgevingswet (2018) en ‘besluiten met rechtsgevolgen’. De aansluitvoorwaarden
op de laan voor de leefomgeving zullen centraal worden gestuurd. Definitiestudie
is gereed. Bodem is een belangrijk thema in de zin van ‘nog veel te winnen’.
GOAL zal voor een volgend CCvD-D worden uitgenodigd voor toelichting en verder
gedachtenwisseling. De uitdaging ligt in het inrichten van het IHBO met een
breder aanbod van gegevens dan enkel de ‘besluiten met rechtsgevolgen’.

6.

Mededelingen
IHW Netwerkdag
Op 13 november houdt het Informatiehuis Water zijn landelijke IHW-netwerkdag.
Alle

waterbeheerders

(provinciemedewerkers

op

het

dossier

grondwater,

waterkeringbeheerders, beheerders in het domein waterkwaliteit) en andere
betrokkenen zijn van harte welkom in het oude stadhuis in Gouda. Toegang is
gratis. Voor meer informatie zie:
http://www.ihw.nl/evenementen/2014/netwerkdag-2014.html
Evaluatie IHW
In september heeft
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Informatiehuis Water. Centrale vraag was of het wenselijk is IHW te laten
voortbestaan en zo ja, in welke vorm. De conclusie was dat IHW een gedreven
club mensen is, dat goede producten en diensten levert, maar dat het erg schort
aan de governance: Er is geen strategische opdrachtgeverstafel en bestuurlijke
verankering ontbreekt. IHW zal zich moeten concentreren op zijn twee taken van
informatie-ontsluiting en standaardisatie en meer werk moeten beleggen bij de
IT-afdelingen van de verschillende overheden. Daarnaast zal gezocht moeten
worden naar een juiste samenwerkingsvorm / governance, ook in het licht van de
nieuwe Omgevingswet.
Aquo IM-Metingen
Momenteel is een taak uitgezet bij IT Works om IM Metingen door te voeren in de
verschillende producten van de standaard zodat deze gepubliceerd kan worden in
2015 als Pre-Aquo-standaard (acceptatiefase).
Jaarcongres SIKB 25 september 2014
Op

25

september

2014

was

het

SIKB-jaarcongres.

Binnen

het

thema

‘samenwerking publiek – privaat’ was ook aandacht voor de mogelijkheden die
informatiebeheer voor de toekomst biedt (o.a. GOAL) en de business case voor
het medegebruik van bodeminformatie voor beheerders van kabels en leidingen.
SIKB0101 versie 12
SIKB0101 versie 12 is in voorbereiding. De wijzigingsvoorstellen zullen op 9
oktober worden voorgelegd aan de Technische Werkgroep SIKB0101 en ter
besluitvorming worden voorgelegd aan het komende CCvD-D (21 november 2014)
SIKB0102 versie 3
SIKB0102 versie 3 is in voorbereiding. De wijzigingsvoorstellen worden op 9
oktober

voorgelegd

aan

de

Technische

Werkgroep

SIKB0102

en

ter

besluitvorming worden voorgelegd aan het komende CCvD-D (21 november
2014).

7.

Vergaderdata 2015
Voor 2015 zijn de volgende vergaderdata CCvD Datastandaarden vastgelegd:
Data: 13 maart, 19 juni, 25 september, 27 november
Locatie:

IHW, Stationsplein 89, Amersfoort

Tijdstip: 10-12 uur

8.

Rondvraag en sluiting
Bert Visschers vraagt hoe anderen de afstemming met de achterban hebben
georganiseerd. Het lijkt goed om dit in breder verband inzichtelijk te maken.
Roeland zal dit voorbereiden voor een volgende vergadering.

Bijgaand ter informatie:
-

Presentatie Jan Klein Kranenburg

-

Definitiestudie GOAL
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Actielijst CCvD Datastandaarden
Datum

Actor

Actie

Status

27-6-2014

Marcel Reuvers

Informeren CCvD over impactanalyse

Eind 2014

conversie RD-ETRS
26-9-2014

SIKB/IHW

26-9-2014

SIKB/IHW

26-9-2014

Leden CCvD

Aangeven impact wijzigingen bij
besluitvorming
Gebruik Creative Common licenties:
nadere analyse voor- en nadelen
Communicatie en afstemming met
achterban inzichtelijk maken
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Overzicht Besluiten 2014 CCvD Datastandaarden
Nr

Datum

Besluit

2014-01

13-3-2014

Voor 2014 zijn Boris Everwijn en Walter de Koning beschikbaar in
geval van verhindering van de voorzitter. Voorjaar 2015 zal de
invulling vice-voorzitter opnieuw worden geagendeerd.

2014-02

13-3-2014

Het CCvD verzoekt IHW en SIKB de gezamenlijke ambities in een
werkprogramma 2014-2015 vast te leggen en deze ter besluitvorming
voor te leggen aan het CCvD-D

2014-03

13-3-2014

Het CCvD mandateert de Technische Werkgroepen tot het doorvoeren
van kleine wijzigingen (uitbreidingen domeinwaarden). CCvD zal
hierover achteraf worden geïnformeerd. Grote en middelgrote (X, Y)
wijzigingen worden ter besluitvorming voorgelegd aan het CCvD.
Het CCvD verzoekt IHW/SIKB om het wijzigingsproces nader op elkaar
af te stemmen en ter besluitvorming voor te leggen aan het CCvD.

2014-04

27-6-2014

Het CCvD-Datastandaarden stemt in met de wijziging AQUO update
juni 2014 en verzoekt IHW de wijzigingen te verwerken en te
publiceren.

2014-05

26-9-2014

Het CCvD stemt in met de gehanteerde definities versie 1.1

2014-06

26-9-2014

Het CCvD Datastandaarden besluit om voor een (aanvullende)
publieke consultatie de volgende criteria te hanteren:
-

Wijziging van het toepassingsgebied van de standaard

-

Grote impact voor ontwikkelaars en softwareleverancier

-

Grote impact voor eindgebruikers

Indien geen van deze criteria van toepassing is, is sprake van regulier
onderhoud en kan (aanvullende) publieke consultatie achterwege
blijven.
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