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Aan: Forum 

Van: Bureau Forum Standaardisatie i.s.m. de sponsor 

B. van Rietschote

Datum: 20 september 2006 Versie 1.0 

Betreft: Oplegnotitie advies DURP 

1 Inleiding 

Het Forum Standaardisatie heeft het Bureau gevraagd om een advies uit te brengen over 

DURP (Digitale Uitwisseling in Ruimtelijke Processen). DURP is een programma dat een 

pakket standaarden en richtlijnen heeft opgeleverd. Dit pakket bestaat uit de standaard 

IMRO 2006 (InformatieModel Ruimtelijke Ordening) en een aantal praktijkrichtlijnen voor 

de toepassing van IMRO 2006. Het pakket standaarden en richtlijnen heeft als doel het 

kunnen uitwisselen van gegevens langs elektronische weg met betrekking tot de 

ruimtelijke ordening in Nederland. De richtlijnen ondersteunen organisaties bij het 

kunnen toepassen van de IMRO 2006 in de praktijk. 

Om tot een advies te komen zijn de standaarden en richtlijnen getoetst aan het 

beoordelingskader dat het Bureau heeft opgesteld en is naar omgevingsfactoren 

gekeken. 

2 Samenvatting 

Het advies over DURP heeft geleid tot de volgende aandachtspunten: 

 Het oorspronkelijke uitgangspunt was het erkennen van een standaard. Binnen

het Bureau is een model ontwikkeld om dit uit te kunnen voeren. Dit model is bij de

totstandkoming van het voorliggende adviesrapport waar mogelijk gevolgd. Het

bestaande model gaat uit van een thematische benadering. In het geval van DURP

wordt niet met een thema maar met een oplossing gestart.

 DURP wordt medio 2007 wettelijk verankerd. De waarde van een eventuele

erkenning wordt hierdoor discutabel. In bredere zin speelt de  vraag hoe Forum en

College meerwaarde kunnen bieden aan DURP.

 Het ontbreken of beperkt inregelen van beheer is een terugkerend

aandachtsgebied.

 Harde criteria op basis waarvan een standaard als “goed of slecht” beoordeeld

wordt lijken niet te bestaan. Dat neemt niet weg dat een algemeen kwaliteitsoordeel

gegeven kan worden over een standaard en kan bijdragen aan verbetering van de

kwaliteit van standaarden.

 Tijdens het proces is veel tijd besteed in het zoeken naar een balans tussen een

beknopt en helder oordeel en voldoende (technologische) diepgang.

 In een laat stadium is besloten intensief samen te werken tussen Bureau en een

sponsor vanuit het Forum. Het verdient de voorkeur deze samenwerking in het

vervolg eerder op te pakken.
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3 Beslispunten 

 Geef DURP een steun in de rug door te erkennen dat DURP een best practice is

zodra de schema‟s gereed zijn. Stel hierbij als voorwaarde dat het beheer binnen

een bepaalde termijn op een goede manier ingeregeld wordt. Overweeg bij de toe

te kennen status het volgende:

 het toekennen van een status door het College wanneer wetgeving in

ontwikkeling of aanwezig is biedt weinig toegevoegde waarde voor DURP.

 door DURP aan te merken als best practice maakt het College duidelijk dat

de producten van DURP als een goed voorbeeld dienen bij de ontwikkeling

van standaarden

 Bepaal hoe het toekennen van een status door het College Standaardisatie een

bijdrage kan leveren aan standaardisatie in Nederland. Overweeg hierbij het

volgende:

 het toekennen van een status aan DURP kan leiden tot een stortvloed van

verzoeken tot erkenning van vergelijkbare standaarden. Het Forum dient

zich af te vragen of het creëren van een soort stempelpost een wenselijke

ontwikkeling is.

 het geven van een inhoudelijk kwaliteitsoordeel door het Bureau draagt bij

aan de kwaliteit van standaarden

 Laat een onderzoek uitvoeren naar het „Framework van Standaarden voor de

Nederlandse GII‟. Dit framework kan een sterk harmoniserende werking hebben

binnen het werkterrein van de geografische informatievoorziening in Nederland.

Tevens kan het framework er voor zorgen dat sectorale geo-standaarden worden

opgenomen in het framework in plaats van dat individuele standaarden worden

voorgelegd ter erkenning aan het Forum en College. Stel als onderzoeksvragen

wat de rol is van het framework binnen de geo-wereld en hoe het framework een

bijdrage kan leveren aan harmonisatie van standaarden.


