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Thema 
Voor geo-informatie (DURP II). 

Wat is de achtergrond van het onderwerp 
Het kabinet Balkenende II wil dat de overheid de dienstverlening aan burgers en 

bedrijven verbetert. De informatie van de overheid zou voor burgers en bedrijven 

digitaal beschikbaar moeten zijn en de overheid zou moeten streven naar snellere 

procedures. Daarnaast wil het kabinet de relatie tussen rijk, provincies en gemeenten 

verbeteren. Dit beleid is ook van toepassing op het werkterrein van de ruimtelijke 

ordening. In 2000 is het stimuleringsprogramma DURP, digitaal uitwisselbare 

ruimtelijke plannen, gestart met als doel om de ruimtelijke ordening effectiever en 

efficiënter te maken door middel van digitale ruimtelijke plannen. Het programma 

stimuleerde het digitaal vervaardigen, toegankelijk maken en uitwisselen van 

ruimtelijke plannen. Daarbij heeft het programma zich met name gericht op het 

ontwikkelen van definities en standaarden. In 2005 is het stimuleringsprogramma 

overgegaan in het implementatie- en stimuleringsprogramma DURP, digitale 

uitwisseling in ruimtelijke processen. Dit programma richt zich op de verdere 

ontwikkeling van standaarden die nodig zijn voor een betere dienstverlening en 

effectievere en efficiëntere ruimtelijke ordening. Daarnaast werkt het programma aan 

de voorbereiding van de wettelijke verankering van digitale plannen in de nieuwe Wet 

op de ruimtelijke ordening. De bedoeling is dat over circa 10 jaar Nederland beschikt 

over landsdekkende digitale, uitwisselbare en vergelijkbare ruimtelijke plannen.  

Er is een aantal redenen waarom DURP wenst dat iedere overheidslaag in Nederland 

zijn ruimtelijke plannen digitaal en uitwisselbaar maakt. Denk hierbij aan het 

verbeteren van de kwaliteit van ruimtelijke plannen, het verbeteren van de 

toegankelijkheid van overheidsinformatie en het vergroten van de transparantie van het 

ruimtelijke ordeningsproces. 
Welke communities(werkgroepen) zijn betrokken en wie is 

eigenaar en/of ketenregisseur 
De Stuurgroep DURP (bestaande uit VNG, IPO, Unie van Waterschappen, Ministerie van 

VROM en ministerie van BZK) is eigenaar. 

Leden van de community zijn de Stuurgroep DURP, Ravi, Nirov en BNSP. 

Softwareleveranciers spelen een belangrijke rol bij DURP maar het is onduidelijk of ze 

ook betrokken zijn bij de totstandkoming van de standaard. 

Waar en waarom én in welke fase van het proces het Forum 
meerwaarde heeft 
Het vermoeden bestaat dat DURP voor de ‘marketingwaarde’ van erkenning door het 

Forum inziet. De standaard is nieuw, dat roept enkele vragen rondom volwassenheid 

op.  
Welke uitspraak wordt verwacht van het Forum 
Mogelijke erkenning door het Forum zou eind 2006 plaats kunnen hebben. 
Advies aan het Forum 
Geeft het Bureau Open Standaarden de opdracht nader uit te zoeken of de Stuurgroep 

DURP de standaard wil laten erkennen door het Forum en respectievelijk of de 

standaard voldoet aan de openheid-eisen en welke kwaliteit de standaard kent.  

Erken na positief resultaat van het onderzoek de DURP II standaard voor eind 2006. 
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