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LET OP 

- van dit document is een recentere versie beschikbaar

- meer informatie over dit thema is te vinden op:

http://www.forumstandaardisatie.nl/thema-s/geoinformatie/durp/ 

Van:  Bureau Forum Standaardisatie 
Aan: Forum 
Datum:  13 december 2006 Versie 0.3 
Betreft: Advies Framework GII en DURP / Oplegnotitie 

1 Inleiding. 

Het Forum Standaardisatie heeft het Bureau gevraagd om een advies uit te brengen over 
het “Framework van standaarden voor de Nederlandse GII” (Geo informatie 
infrastructuren), hierna te noemen het ‘framework’. 

Dit advies is opgesteld naar aanleiding van een van de conclusies uit het advies over 
DURP (Digitale Uitwisseling in Ruimtelijke Processen). Een van de conclusies van het 
onderzoek naar DURP was dat voor de geo-wereld in Nederland een overkoepelend 
raamwerk van standaarden is geschreven. Dit framework bevat afspraken over de te 
gebruiken standaarden voor het domein geo-informatie in Nederland. De veronderstelling 
is dat juist het vastleggen van die afspraken in een overkoepelend raamwerk een 
harmoniserende werking heeft voor het geo-werkveld in Nederland.  

Naast het advies over het framework worden in de notitie de beslispunten over het 
advies DURP aan de orde gesteld.  

2 Samenvatting  

Het advies over het framework GII heeft geleid tot de volgende aandachtspunten: 
1. Het framework is dé plek om afspraken te maken over standaarden binnen het

domein geo-informatie. Hierin schuilt zowel de kracht als de beperking.
2. De kracht is dat het werkveld een centrale plek heeft waar de afspraken vastgelegd

worden. Hiermee loopt zij voor op veel andere domeinen.
3. De beperking is dat het framework beperkt aansluiting zoekt bij afspraken over

standaarden die over de domeingrenzen heengaan. Overigens zijn er wel bewegingen
waar te nemen waarbij aansluiting gezocht wordt bij de ontwikkeling van de
OverheidsserviceBus van GBO.Overheid.

4. Het beheer wordt per 1 januari 2007 ondergebracht bij Geonovum. Het inregelen van
beheer in een later stadium past bij het beeld dat beheer van standaarden relatief
laat in het proces wordt opgepakt.

5. In het framework wordt gewacht met het gedetailleerd beschrijven van de koppeling
met de NORA. In een volgende versie kan dit uitgewerkt worden.

6. Het werkveld ziet zelf niet of nauwelijks toegevoegde waarde in een uitspraak van het
Forum of College.

Ten aanzien van de beslispunten DURP valt te melden: 

https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2007/0307/FS-20070307.05D-Framework-GII-Oplegnotitie-v04.pdf
http://www.forumstandaardisatie.nl/thema-s/geoinformatie/durp/
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Bepaal hoe het toekennen van een status door het College Standaardisatie een
bijdrage kan leveren aan standaardisatie in Nederland.
Door het aanbevelen van het framework wordt een plaats aangeduid voor
standaarden voor het geo-domein. Het Forum richt zich vooral op domein-
overstijgende afspraken.
Bij mogelijke conflictsituaties tussen standaarden binnen het domein kan het
Forum om advies gevraagd worden.

Laat een onderzoek uitvoeren naar het ‘Framework van Standaarden voor de
Nederlandse GII’.
Het advies over het framework is bij deze notitie gevoegd

3 Beslispunten 

Van het Forum wordt gevraagd een uitspraak te doen over de hieronder gestelde 
beslispunten. Vervolgens is het aan het Forum om samen met het Bureau te bepalen 
voor de Collegevergadering welke activiteiten nodig zijn om de boodschap te 
communiceren. 

1. Laat het College het framework aanbevelen als de plek voor het maken van
afspraken over standaarden in het geo-domein. Adviseer namens het Forum
alleen over individuele standaarden in het domein indien bij een potentieel conflict
hiertoe de uitdrukkelijke behoefte bestaat.

2. Adviseer de auteurs van het framework de standaarden van DURP expliciet op te
nemen in het framework als de standaard voor ruimtelijke ordening. Laat het
College uitspreken dat de standaarden van DURP binnen het geo-domein als goed
voorbeeld dienen voor andere sectoren hoe goede afspraken over de ontwikkeling
en het gebruik van standaarden gemaakt kunnen worden.

3. Laat het Bureau het framework en de standaarden uit het framework opnemen in
de te ontwikkelen monitor, zodat inzicht wordt verschaft in de toepassing van het
framework en de daarin opgenomen standaarden.

4. Adviseer het College om het idee achter het framework een warm hart toe te
dragen. Het overkoepelend vastleggen van afspraken over standaarden binnen
een domein is een belangrijke ontwikkeling. Het Forum en College kunnen andere
domeinen er op wijzen dat een framework-document helpt bij het maken van
afspraken, het framework GII dient hierbij als goed voorbeeld.

5. Adviseer de auteurs van het framework bij het maken van afspraken over services
bij voorkeur gebruik te gaan maken van standaarden die aansluiten bij de
Nederlandse e-Overheid. Het Forum kan een stimulerende rol spelen bij het
gebruik van die overheidsbrede afspraken, onder meer door deze afspraken vast
te leggen in een register.
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 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. 
De schema’s van IMRO 2006 (Informatie Model Ruimtelijke Ordening) zijn gereed. 
Het beheer wordt in 2007 belegd bij Geonovum. De IMRO standaard van DURP 
past binnen het framework. Door aan het framework het gewicht toe te kennen 
dat juist daar afspraken over standaarden in het geo-domein worden vastgelegd. 
Binnen het framework geldt IMRO als een best practise. De betrokkenen op een 
goede manier afspraken gemaakt en een standaard ontwikkeld. 


