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1.

Opening en vaststellen agenda






2.

De voorzitter opent de vergadering en heet ieder van harte welkom. Er zijn geen
opmerkingen bij de agenda.
Herry Bruins, Marcel Reuvers, Kier van Gijssel en Hella Hollander zijn verhinderd.
Achtervang Hella Hollander (Kees Waterman) is door ziekte niet in de gelegenheid
om aan te schuiven. Geen bericht van Kier van Gijssel.
René Adelerhof vervangt Jeroen van Amersfoort (BIS-leveranciers)
Roeland zal toelichting geven bij agendapunt 6.

Verslag van de vergadering
Tekstueel:
Enkele tekstuele correcties in het verslag (verwerkt in definitief verslag).
Naar aanleiding van:
Roeland heeft in december/februari nader contact gehad met de Henk van ’t Land,
extern voorzitter) en de secretaris Rob van de Velde (directeur Geonovum) van de
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werkgroep standaardisatie. Door het bestuurlijke gremium dat de Omgevingswet
aanstuurt is in december besloten om in 2017 niet meer een aparte werkgroep
standaardisatie nodig te hebben, maar dit in het DSO programma onder te
brengen. Anneke Spijker zal de eindrapportage toezenden ter verspreiding bij het
verslag.
Eric Oosterom meldt dat de bestuurlijke agendering Governance GWSW op 18
maart a.s. is gepland in plaats van in februari.
Actielijst:
12: Geagendeerd
20: Nog geen voortgang
21: Geagendeerd
22: Gereed

3.

Wijziging Mandaat Z-wijzigingen
Edwin ligt de achtergrond van het voorstel toe.
Walter de Koning vraagt om de aanpassingen voor te leggen aan het Forum
Standaardisatie omdat dit raakt aan de kwalificatie ‘uitstekend beheer proces’.
Jan Klein Kranenburg geeft aan dat het Platform Informatiebeheer
(Overheidsinformatie Bodem) niet gemandateerd is om besluiten te nemen. Het is
een open platform met wisselende samenstelling.
In beginsel geldt dit ook voor de andere expertgroepen. Dit in tegenstelling tot de
Technische Werkgroepen waar alle (technische) gebruikers van de standaard
worden uitgenodigd.
Door het CCvD wordt wel waarde gehecht aan de extra inbreng van inhoudelijke
expertise maar ziet dit graag anders geregeld. Het CCvD staat ervoor open om
kleine wijzigingen zonder technische impact/met alleen inhoudelijke component
(zoals
toevoegen
nieuwe
domeinwaarde)
te
mandateren
aan
de
beheerorganisaties (SIKB, IHW). Het begrip ‘beheerorganisatie’ dient dan scherp
te zijn gedefinieerd, de adviserende rol van expertgroepen uitgewerkt (wanneer
raadpleging, wat indien het advies niet eensluidend is).
Het voorstel zal worden aangepast en opnieuw worden voorgelegd aan de TW
waarna definitieve besluitvorming kan plaatsvinden in de volgende vergadering
van het CCvD. In deze periode zal tevens het Forum Standaardisatie worden
geraadpleegd – actie 23.

4.

Jaarplan 2017
Vanwege de inhoudelijke relatie met agendapunten 6 en 7 is agendapunt 4 ná
agendapunt 7 behandeld.
SIKB en IHW hebben de ambities rond de standaarden SIKB0101, SIKB0102 en
Aquo vastgelegd in het jaarplan 2017. Het jaarplan is besproken in de Technische
Werkgroepen.
Walter de Koning benadrukt het belang de bredere blik te laten zien. De huidige
structuur biedt mogelijkheden verder uit te bouwen en meerwaarde van het CCvD
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breder te benutten. Dit kan nog meer worden benadrukt.
Kees Keuzenkamp stelt voor de kop op H4 verder uit te werken maar de rest niet
te veel te veranderen. Hoe zien wij onze rol: actief de dialoog opzoeken.
Bij H2 het GDI toevoegen. Samenstelling CCvD toevoegen.
Niels Kinneging ziet het als positief dat het CCvD steeds meer naar buiten treedt
en aansluiting zoekt bij internationale ontwikkelingen. CCvD heeft een positie
binnen het netwerk. De openheid heeft meerwaarde.
Afgesproken wordt om het document met tekstaanpassingen nog één maal rond
te sturen voor definitieve versie.
Besluit 2017-1
Het CCvD-D stemt in met het jaarplan 2017.

5.

Beoogde releaseplanning GWSW
Eric van Oosterom geeft een toelichting op de beoogde releaseplanning van het
Gegevenswoordenboek

Stedelijk

Water.

De

komende

maanden

zal

de

samenwerking SIKB-IHW-RIONED worden bekrachtigd. In de vergadering van juni
2017 zullen de eerste stukken ter besluitvorming aan het CCvD worden
voorgelegd. In deze fase is het van belang snel wijzigingen te kunnen doorvoeren.
IHW werkt in dergelijke gevallen met een ‘pre’ versie. Stichting RIONED zal ook
met die blik nog kijken naar de notitie mandaat Z-wijzigingen.

6.

Ontwikkeling BRO en standaarden
Bij afwezigheid van Marcel Reuvers geeft Roeland Heuff een korte toelichting op
het gezamenlijke memo. De memo is een eerste uitwerking naar aanleiding van
het gesprek van Kees en Roeland met Martin Peersman en Marcel Reuvers (BRO)
in november. Voorstel is om parallel aan de inhoudelijke uitwerking van tranche 2
tevens de governance verder uit te werken. De vergadering juicht dit toe. In
communicatie helder maken wat CCvD Datastandaarden te bieden heeft. Vanuit
de vergadering wordt aangeboden om hierbij desgewenst te ondersteunen.
De eerste 3 gegevenstypen BRO (tranche 1) zullen in 2017 bij AMvB worden
verankerd. De consulatie van deze gegevenstypen laten zien dat er weinig tot
geen gebruik is gemaakt van bestaande standaarden. Het programmabureau BRO
geeft aan dat dit voor de volgende tranches de inzet zal zijn.
Jan Klein Kranenburg geeft aan dat bij gemeenten een onbehaaglijk gevoel
doorklinkt. Het wordt als zeer ingewikkeld ervaren. ‘Wordt het geen puzzel die
niet is op te lossen?’ Jan stuurt een andere schets na zoals deze vanuit het DSO
wordt gehanteerd (bijgevoegd bij het verslag).

7.

Voortgang Informatiehuizen Bodem en Water
Boris Everwijn en Jan Klein Kranenburg (kwartiermakers) geven een toelichting op
de voortgang van de ontwikkeling rond de informatiehuizen Bodem en Water
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(presentatie bijgevoegd).
De overheid wordt zich steeds bewuster van haar rol als informatieleverancier.
Dit jaar 6,5 miljoen beschikbaar om beslisinformatie op te leveren. Dit moet eind
2017

leiden tot

een bestuurlijk besluit, o.a. op

de

informatieproducten.

Belangrijkste doel is eenduidigheid.
Vraag is of het wenselijk is Open Standaarden te verankeren in een Ministeriële
regeling, naar analogie van NEN-normen. Er zijn verschillende overwegingen om
dit wel of niet te willen. Het CCvD heeft behoefte om hier een keer verder over
van gedachten te wisselen. Voor de volgende vergadering zal getracht wroden
Eric Ruwiel uit te nodigen (momenteel bezig met kabinetsstandpunt certificatie /
accreditatie; 3 modellen voor gebruik private standaarden in regelgeving) – actie
24.

8.

Ontwikkeling Internationaal
Wordt gezien de tijd doorgeschoven naar de volgende vergadering.

9.

Mededelingen
Jaarcongres SIKB: 21 september 2017
IHW Netwerkdag: 9 november 2017
Voortgang ISO 14688: langs verschillende lijnen wordt momenteel gekeken naar
de implementatie van de NEN-EN-ISO 14688 (vervanging NEN 5104) in
verschillende werkprocessen en regelgeving in Nederland. Bijkomend wordt
momenteel een wijziging op de NEN-EN-ISO 14688 voorbereid.
Internetconsultaties:
GDI https://www.internetconsultatie.nl/wetgdi
BRO https://www.internetconsultatie.nl/basisregistratie_ondergrond
Vanuit het CCvD zal pas op GDI worden gereageerd indien dit voor de
standaarden

van

SIKB,

IHW

en

RIONED

relevant

is.

Vanuit

het

CCvD

Datastandaarden zal een reactie worden ingebracht met verwijzing naar de
inhoudelijke reactie op de recentelijk geconsulteerde gegevenscatalogus voor
boormonsterprofielen en grondwatermonitoringput (geen aansluiting/gebruik open
standaarden) – actie 25.
Stichting RIONED: Voor de opvolger van het bestuursakkoord Water worden nu
thema’s en speerpunten verzameld. Stichting RIONED heeft hierin standaardisatie
en het open delen van data ingebracht om de samenwerking te bevorderen. Ook
binnen het bestuur van IHW is dit geagendeerd. Informatiebeheer speerpunt.
Bidon: Staat momenteel op hold vanwege enkele mandaatdiscussies in relatie tot
de besluitvorming. De voorbereidingsdocumenten voor de aanbesteding zijn
gereed. Het is niet duidelijk hoe lang de vertraging zal zijn.
Fenelab: De drinkwaterlaboratoria willen graag aansluiten op de standaarden voor
data-uitwisseling. Besluitvorming 11 mei. Ook in Europees verband wordt dit
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geagendeerd

vanuit

het

oogpunt

van

gelijk

speelveld.

Roeland

Heuff

is

beschikbaar om ondersteuning te verlenen in de gesprekken hierover.

10.

Rondvraag en sluiting
Geen verdere vragen sluit de voorzitter de vergadering.
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Actielijst CCvD Datastandaarden
Nr

Datum

Actor

Actie

Status

12

27-11-2015

Boris Everwijn

Voortgang besluitvorming

Gereed

Informatiehuizen
20

25-11-2016

Marcel Reuvers

Verbinden met IMRO en INSPIRE

Lopend

21

25-11-2016

SIKB/IHW

Uitwerken jaarplan 2017

Gereed

22

25-11-2016

Roeland Heuff

Gereed

23

10-3-2017

Edwin Wisse

Agendaverzoeken CCvD 2017
Aanpassen voorstel mandatering;
consulteren Forum Standaardisatie

24

10-3-2017

Roeland Heuff

Benaderen Eric Ruwiel

Nieuw

25

10-3-2017

Roeland Heuff

Reactie internetconsultatie BRO

Nieuw
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Overzicht Besluiten 2017 CCvD Datastandaarden
Nr

Datum

Besluit

2017-01

10-3-2017

Vaststelling Jaarplan 2017 (na tekstuele aanpassingen)
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