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Aanleiding 

In de Forumvergadering van 4 april 2007 is het advies over NORA 1.01 behandeld. Het 
College heeft in de vergadering het volgende besloten:  

1. BZK zal het beheer van de NORA structureel goed beleggen
2. Forum en BZK stellen een interoperabiliteitsraamwerk op
3. Aan College wordt verslag gedaan van de voortgang raamwerk
4. Forum stelt ook een advies op inzake 2.0 inclusief een voorstel voor standaarden en

een voorstel voor verdere activiteiten

Advies 

Het Forum is van mening dat het advies over NORA 1.0 van kracht blijft voor NORA 2.0. 
Naar aanleiding van de besluiten van het College meldt het Forum: 

Ad 1: Beheer en financiering van de NORA is door BZK geborgd door de financiering van 
het kenniscentrum tot 2011 te regelen. Het Forum acht een periode van 4 jaar een 
goede opstap naar structureel beheer. 

Ad 2:  Forum en BZK zijn gestart met de ontwikkeling IF. Dit gebeurt in samenspraak met de 
ontwikkelaar van de NORA. 

Ad 3:  De voortgang van het raamwerk staat separaat op de agenda van het College. 
Ad 4:  Het Forum bereidt zelf op verzoek van de Staatssecretaris van EZ een lijst met 

standaarden voor. Dit onderwerp staat apart geagendeerd voor het College. In het 
kader van doorontwikkeling NORA adviseert het Forum de bestuurlijke ophanging 
(lees: eigenaarschap) van de NORA en het interoperabiliteitsraamwerk beiden bij het 
College neer te leggen. Door dit eigenaarschap van beiden op één plek te beleggen 
ontstaat de ruimte op IF en NORA in elkaar te vlechten als dat nodig is. 

Beslispunt: Breng de governance van de NORA onder bij het College Standaardisatie. 

Gelet op de ontwikkeling van een IF en het ontwikkelen van een lijst met standaarden geeft 
het Forum geen uitgebreid inhoudelijk advies over NORA 2.0.  Wel komt de NORA 
uitgebreid aan bod in het onderzoek2 dat het Forum heeft laten doen ter voorbereiding op de 
ontwikkeling van het IF.  

Aanbevelingen voor doorontwikkeling NORA 
Naast antwoord op de vragen van het College doet het Forum een aantal aanbevelingen voor 
het vervolg.  

Aanbeveling 1. Het kenniscentrum e-Overheid is van plan de NORA te transformeren naar 
een centraal document voor iedereen en gespecialiseerde katernen voor bijvoorbeeld 
geoinformatie of ontsluiting basisregistraties van harte toe. Deze scheiding van hoofdzaak en 
bijlagen draagt volgens het Forum bij aan het duidelijker uitdragen van de boodschap. 

1 Forum standaardisatie, Advies NORA 1.0, april 2007 
2 RAND, Recommendations for a Dutch interoperability framework, te verschijnen in November 2007 
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Aanbeveling 2. Het Forum beveelt aan de positie van het Kenniscentrum verder te versterken 
door het Kenniscentrum te positioneren als dé ontmoetingsplaats waar sectorale 
architectuurinitiatieven starten en samenkomen. 

Aanbeveling 3. Het Forum adviseert de ontwikkeling van NORA geleidelijk om te zetten in 
een meer redactionele rol voor het Kenniscentrum. De ontwikkeling vindt dan feitelijk plaats 
door het maken en vastleggen van afspraken door de gebruikers zelf, waarbij het 
Kenniscentrum dan een toezichthoudende rol krijgt. Deze manier van werken kan gestalte 
krijgen door het introduceren van bijvoorbeeld een WIKI, een interactieve manier van samen 
werken aan informatie.  
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