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1 Inleiding 

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

DURP (Digitale Uitwisseling in Ruimtelijke Processen) en het ‘Framework van 

Standaarden voor de Nederlandse Geo-Informatie Infrastructuren (GII)’.  

In deze voortgangsnotitie treft u een overzicht aan van de activiteiten die zijn 

ondernomen sinds de Forumvergadering van 20 september 2006 of in de nabije 

toekomst zijn voorzien om een advies aan het Forum uit te kunnen brengen. 

2 Voortgang advies DURP 

In de Forumvergadering van 20 september 2006 is besproken om DURP aan te merken 

als best practice zodra de schema’s gereed zijn. De planning van het projectteam DURP 

is om de schema’s op de werkbijeenkomst DURP op 25 oktober 2006 te presenteren en 

beschikbaar te stellen. Tevens worden op die bijeenkomst workshops georganiseerd over 

het gebruik van de standaarden met software. 

3 Voortgang advies Framework van standaarden voor de Nederlandse 
GII 

In de oplegnotitie advies DURP, behandeld op de Forumvergadering van 20 september 

2006, wordt voorgesteld om een onderzoek uit laten voeren 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. Voorgesteld is om onderzoeksvragen 

te stellen als wat is de rol van het framework binnen de geo-wereld en hoe kan het 

framework een bijdrage leveren aan harmonisatie van standaarden. 

De volgende activiteiten zijn ondernomen of staan voor de nabije toekomst gepland: 

 Deskresearch door het bureau naar het framework. Om tot een advies te komen

wordt het framework getoetst aan het beoordelingskader dat het Bureau heeft

opgesteld.

 Met betrokkenen –waaronder de beoogd beheerder - wordt gekeken naar het nut

van het framework en de gevolgen voor de geo-wereld.

 Met betrokkenen wordt gekeken naar de relatie tussen het framework en

interoperabiliteitsvraagstukken die het geo-domein overstijgen.

De planning is om het advies over het framework gereed te hebben voor behandeling op 

de Forumvergadering van 13 december 2006. 


