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VERSLAG – definitief - 
 
 

Centraal College van Deskundigen Datastandaarden 

 
Datum  : 4 maart 2016 
Plaats : INFORMATIEHUIS WATER, STATIONSPLEIN 89, AMERSFOORT 

Tijd : 10.00 – 12.00 
Kenmerk : Verslag_CCvD-D_20160304 

 

 

Aanwezig Werkzaam bij/voor Afgevaardigd door of rol 

Kees Keuzenkamp Ministerie VenJ Voorzitter 

Roeland Heuff SIKB Secretaris, verslag 

Jan Klein Kranenburg RWS OGO Bodem+, gemandateerd WEB-VNG 

Hella Hollander DANS Eindgebruikers archeologie 

Bernd Kroon Aqualab Zuid FENELAB 

Jeroen van Amersfoort Centric Informatiesystemen Bodem overheid 

Herry Bruins I.T. Works Informatiesystemen advies en veldwerk 

Marcel Reuvers Geonovum NEN3610 

Walter de Koning  SIKB beheerder standaarden 

Boris Everwijn IHW beheerder standaarden 

   
Afwezig Werkzaam bij/voor Afgevaardigd door of rol 

Anneke Spijker Provincie Flevoland IPO 

Robert Jan van Leeuwen TNO/Geologische Dienst BRO/DINO 

Kier van Gijssel HHNK Unie van Waterschappen 

Bert Darwinkel TAUW VKB 

 

 

 

1.  Opening en vaststellen agenda  

   

De voorzitter opent de vergadering en heet ieder van harte welkom. Er zijn geen 

opmerkingen bij de agenda. 

 

  

2.  Verslag van de vergadering 

   

Tekstueel:  

Geen opmerkingen; het verslag wordt vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van: 

Er zijn geen opmerkingen n.a.v. het verslag.  

 

Staande de vergadering komt bericht binnen dat Niels Kinneging per 1 april zijn 

rol als vertegenwoordiger namens RWS weer op zal pakken. Deze vacature is 

hiermee weer ingevuld.  

 

Actielijst: 

10: Geagendeerd  

http://www.sikb.nl/
http://www.ihw.nl/
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11: Niet alle informatie wordt publiek gedeeld. Meer info over de aanpak en 

gremia zie: 

www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/over-ons 

www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/over-ons/nieuws/2015/12/15/programmaraad 

Het CCvD constateert dat er geen duidelijke lijn is te ontdekken wie waarbij wordt 

betrokken.  

12: Nog weinig over te melden. Moet de komende 2 maanden meer duidelijkheid 

over ontstaan.  

13: De uitspraak van het Europese hof is besproken met de privacy coördinator 

binnen RWS. Het zou een issue kunnen zijn die ook de overheden raakt maar 

maar B+ wisselt zelf geen persoonsgegevens uit binnen dataset LIB en 

Basisdataset. Waterschappen wisselen wel persoonsgegevens uit. Aanbevolen om 

dit binnen de waterschappen onder de aandacht te brengen. Technisch is het 

mogelijk. Indien er uitwisseling plaats vindt dient dit bij de betreffend persoon 

bekend te zijn. Actie wordt verder buiten het CCvD opgepakt.  

14: Geagendeerd 

 

 

3.  Jaarplan 2016 

   

Walter de Koning ziet graag een aantal ‘trends’ benoemd. Denk aan dominante 

ontwikkelingen als DSO. Ogen open houden voor verbreding. Verder graag een 

iets uitgebreidere beschrijving van het werkgebied (3 standaarden) -> toelichten 

dat een belangrijk doel is de bruikbaarheid naar anderen vergroten.  

 

Het CCvD zou meer mogen focussen op het, in samenwerking met de in het CCvD 

vertegenwoordigde koepels, aanbieden van haar diensten in verschillende 

ontwikkelingen binnen de domeinen bodem, water en archeologie. Denk hierbij 

aan DSO (Informatiehuizen). Ook Geonovum en Geobusiness worden hierbij 

genoemd. Insteken op het model ‘uitstekend beheer’, Gezamenlijkheid overhe id 

en markt, Positionering ten dienste van de standaarden. 

 

Er wordt voorgesteld dit in een middagworkshop op te pakken in samenspraak 

met de koepels en de Informatiehuizen. IHW geeft aan hiermee nog even mee te 

willen wachten totdat meer duidelijkheid is over de Informatiehuizen. Marcel 

Reuvers geeft aan hier vanuit de BRO graag in mee te doen. 

 

Wens is het de focus meer te leggen op een periode van 3 jaar. Tevens meer 

aansluiting zoeken op het overlegschema van het CCvD.  

 

De suggesties worden meegenomen. Inhoudelijk zal nog een slag worden 

geslagen in het Jaarplan waarna het definitieve exemplaar wordt rondgestuurd 

(actie 14) 

 

Besluit 2015-6 

Het CCvD-D stemt, na verwerking van bovenstaande opmerkingen, in met 

het jaarplan 2016. 

http://www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/over-ons
http://www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/over-ons/nieuws/2015/12/15/programmaraad
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4.   Communicatie en draagvlak 

     

De concept ‘flyer’ wordt besproken. Basis ziet er goed uit maar kan meer 

aangescherpt worden wat het CCvD betekent voor het werkveld. Minder abstracte 

begrippen als ‘standaarden’, ‘gegevens’, etc. Wel probleem lost het CCvD op? 

‘Standaarden kunnen niet zonder goed beheer’. Flyer moet zelfstandig gelezen 

kunnen worden. Proberen wat meer te visualiseren en persoonlijker te maken.  

 

SIKB en IHW nemen de suggesties mee naar de definitieve versie. 

Het CCvD deelt de zorgen van IHW zoals ook in de expertmeeting Aquo (i.k.v. 

Open Standaard) werd ingebracht door IPO. Te vaak komt het bij nieuwe 

regelgeving en beleidsontwikkelingen (zoals Omgevingswet, Basisregistratie) voor 

dat te weinig wordt gekeken naar wat er al beschikbaar is aan (open) 

standaarden. Het (eigen) uitgangspunt van de overheid om Open Standaarden die 

op de ‘pas toe of leg uit’-lijst zijn gepubliceerd toe te passen is onvoldoende 

effectief. Ook voor marktpartijen die de afgelopen jaren fors hebben geïnvesteerd 

in o.a. de implementatie van Open Standaarden is dit een grote zorg. Afgesproken 

wordt dit namens SIKB en IHW per brief in te brengen bij de Minister van I&M en 

het Nationaal Beraad Digitale Overheid (actie 15). De brief wordt ondertekend 

door de voorzitter van het CCvD. 

 

Het initiatief om over digitaal werken explicieter te communiceren wordt 

gewaardeerd. De flyer Digitaal Werken Archeologie geeft naar mening van Hella 

Hollander een te rooskleurig beeld voor wat de implementatie van de 

datastandaard SIKB0102 (pakbon) en omslag naar Open Data beleid. Beiden 

staan aan het begin van het (implementatie)proces. 

 

 

5.   Bidon 

     

Jan Klein Kranenburg praat de aanwezigen kort bij over de voortgang van Bidon. 

De initiatiefase is inmiddels gestart. Er is een projectmanager is aangesteld (Ruud 

Boot, VKA). Gezien de tijd wordt een korte presentatie van de voortgang 

meegezonden met het verslag.  

 

Binnenkort gaat de consultatie van de Bidon Dataset van start. Deze wordt op 

verzoek van Bidon georganiseerd door SIKB waar ook het beheer van enkele 

andere datasets is belegd. Het CCvD wordt verzocht de resultaten van de 

consulatie van een advies te voorzien. Het CCvD staat hier open voor (actie 16). 

Hiermee wordt een iets sterkere verbinding gelegd tussen het beheer van de 

standaard (technische gezien) en het gebruik van de standaard in specifieke 

gegevensstromen.  Besluitvorming over de Bidon Dataset vindt plaats door de 

Programma Board van Bidon.  

 

 

6.   Informatiehuizen Bodem, Water en Afvalstoffen 

   

Jorrit Smits, Informatiemanager RWS-WVL, praat het CCvD bij over de resultaten 

van de Nadere Analyse informatiehuizen die eind 2015 is uitgevoerd. De 

presentatie geeft een helder beeld van hoe de huidige stand van zaken wordt 

gezien. Belangrijke uitkomst is dat sterk zal (moeten) worden geprioriteerd. In 
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2018 dient het huidige niveau van dienstverlening minimaal gehandhaafd te 

kunnen worden en dient het IH-Ruimte gereed te zijn. Volledige inrichting van het 

DSO is voorzien voor 2024. De scope is vooralsnog ‘besluiten met 

rechtsgevolgen’. Waar mogelijk zal worden voortgeborduurd op bestaande 

structuren.  

 

Sommige conclusies lijken wat subjectief. Walter de Koning herkent zich niet in 

het beeld dat wordt neergezet bij het thema Archeologie: erg rooskleurig. Niet 

helemaal duidelijk waar de tabel met huidige situatie op is gebaseerd. Welke 

criteria hiervoor zijn gehanteerd en vanuit welk perspectief is gekeken? De indruk 

bestaat dat vooral intern/ op rijksniveau is gekeken. 

Het CCvD geeft mee dat het goed zou zijn de buitenwereld er meer bij te 

betrekken. Bijvoorbeeld via een open conferentie. Het CCvD verzoekt RWS om het 

CCvD Datastandaarden in de communicatie mee te nemen. 

 

Op 23 maart vindt bestuurlijke besluitvorming plaats over het vervolg (met name 

rond artikel 2, financiële verhoudingen). RIVM voert de overall regie over de 

informatiehuizen. Per informatiehuis zal een meer of minder gedetailleerd 

vervolgonderzoek plaatsvinden. 

 

Het CCvD dankt Jorrit Smits voor de openheid en de heldere presentatie. 

 

 

7.   Ter informatie / Mededelingen  

   

De ter informatie toegezonden stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 

 

Komend overleg zal meer helderheid zijn over het traject standaarden BRO. 

Momenteel licht een groot deel van de inspanning op het inrichten van de 

organisatie en het borgen van de financiering.  

 

 

8.  Rondvraag en sluiting 

 

 

In verband met de afwezigheid van de voorzitter op 24 juni wordt met 

instemming van de aanwezigen het volgende overleg verplaatst naar 1 juli.  

 

Geen verdere vragen sluit de voorzitter de vergadering 

 

  Vergaderdata 2016: 

4 maart, 1 juli, 30 september (optioneel) en 25 november  

(10-12 uur, IHW) 
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Actielijst CCvD Datastandaarden 

 

Nr Datum Actor Actie Status 

10 19-6-2015 SIKB/IHW/ 

GEONOVUM 

Afstemming proces standaarden 

BRO/Metingen 

Voorjaar 2016 

11 27-11-2015 Marcel Reuvers Samenstelling besluitvormende gremia 

Informatiehuizen (programma, 

directeurenoverleg, bestuurlijk) 

Afgerond 

12 27-11-2015 Boris Everwijn Voortgang besluitvorming 

Informatiehuizen 

juni 2015 

13 27-11-2015 Jan Klein Kranenburg Borging uitspraak Europese Hof van 

Justitie in relatie tot registraties 

Erkende Medewerkers RWS-WVL 

Afgerond 

14 4-3-2016 SIKB/IHW Jaarplan 2016 Afronden 

15 4-3-2016 SIKB/IHW Brief I&M + Nationaal Beraad April 2016 

16 4-3-2016 SIKB Voorleggen resultaten consultatie 

dataset Bidon aan CCvD (ter advies) 

Juni 2016 
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Overzicht Besluiten 2016 CCvD Datastandaarden 

 

Nr Datum Besluit 

2016-01 4-3-2016 Vaststelling Jaarplan 2016 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


