
Aan Staatssecretaris Bijleveld en Staatssecretaris Heemskerk 
 
Graag bied ik u hierbij namens het College Standaardisatie het NORA katern Strategie aan 
met het advies dit leidend te verklaren voor de informatiearchitecturen in de gehele publieke 
sector. 
 
In het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening e-Overheid (NUP) en het 
Aktieprogramma Nederland Open in Verbinding (NOiV) hebt u dit katern Strategie (toen nog 
onder de werktitel NORA 3.0, resp. het interoperabiliteitsraamwerk) al aangekondigd. U hebt 
daarbij aangegeven dat NORA de ruggengraat vormt van de informatie architectuur van de 
gehele publiek sector en ook dat deze NORA leidend is voor de architecturen in alle sectoren. 
Het voorliggende NORA katern Strategie is speciaal geschreven voor bestuurders van 
organisaties die overheidstaken uitvoeren, in het bijzonder voor de portefeuillehouders 
informatiebeleid.  
Het College Standaardisatie deelt met u het standpunt dat (digitale) samenwerking tussen 
overheidsorganisaties een noodzakelijke voorwaarde is om de beleidsdoelstellingen uit het 
regeerakkoord te kunnen realiseren. Geen van de overheidsorganisaties kan dat immers meer 
alleen. Dit NORA katern Strategie geeft op hoofdlijnen de afspraken weer die nodig zijn om 
tot een samenhangende informatiehuishouding te komen. Die afspraken zijn neergelegd in een 
tiental principes.  
Het NORA katern Strategie bevestigt ook uw afspraak om open standaarden toe te passen bij 
de realisatie van het NUP. Het College houdt daarbij actief de vinger aan de pols voor de 
verdere uitbouw van de lijst met open standaarden en bewaakt daarbij de procedure.  
 
De leden van het College Standaardisatie hebben onderling afgesproken dat zij dit NORA 
katern Strategie bekend zullen maken in hun eigen organisaties en toe zullen zien op de 
naleving daarvan. Verdere uitwerking van dit katern Strategie in detaildocumenten voor 
specialisten is daarvoor nodig. Het College adviseert u dan ook te zorgen voor de uitwerking 
van die toegezegde detaildocumenten en voor checklists waarmee bestuurders eenvoudig 
kunnen toetsen in hoeverre hun organisatie NORA conform is.  
Wanneer u activiteiten ontplooit om meer bekendheid te geven aan het beschikbaar komen 
van het NORA katern Strategie zal ons College daar graag een bijdrage aan leveren. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mark Frequin 
Voorzitter College Standaardisatie 
 
Steven Luitjens 
Secretaris College Standaardisatie 
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