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Hoofdstuk 1   Inleiding 
 
 
1.1 Het Informatiehuis Marien 
Het Informatiehuis Marien (IHM) is een gemeenschappelijk initiatief van de ministeries van 
Infrastructuur en Milieu (IenM) en Economische zaken (EZ). IHM heeft tot doel alle mariene informatie 
en onderzoeksgegevens over de Noordzee op één plek toegankelijk te maken voor belangstellenden, 
overheden en professionals. Hiermee wordt die informatie beter toegankelijk en is deze steeds 
opnieuw te gebruiken

1
. 

 
 
1.2 Doel van dit protocol 
Dit protocol is opgesteld om er voor te zorgen dat Data uitwisseling in de mariene wereld verbeterd 
wordt. Er bestaan veel regels, ideeën en informele afspraken, maar desondanks is Data op dit 
moment niet of moeilijk toegankelijk. Dit protocol vormt een raamwerk dat als basis dient om tot 
concrete afspraken te komen tussen partijen. Het beschrijft het geheel aan afspraken die nodig zijn 
om tot een succesvolle uitwisseling van mariene data te komen. Een uitwisseling is succesvol als de 
Dataprovider de complete Data met de afgesproken kwaliteit heeft geleverd en wanneer de ontvanger 
(afnemer) de Data direct kan toepassen zonder nadere vragen over geschiktheid van die Data. Het 
gehele proces (aanleveren, verzamelen, bewerken, beheren, vrijgeven en publicatie) dient daarbij 
beschouwd te worden. 
 
Dit protocol is een levend document, zowel de inhoud als de aangesloten partijen kunnen in de loop 
der tijd aangepast / uitgebreid worden.  
 
Vaak wordt bij data-uitwisseling primair gefocust op de technische kant van de uitwisseling en de 
levermomenten. Hierbij moet dan gedacht worden aan afspraken zoals levering in Excel format op die 
en die datum. Er zijn echter nog veel meer afspraken nodig om data-uitwisseling succesvol te laten 
zijn. Deze afspraken kunnen in drie hoofdgroepen worden onderverdeeld: 
 
1. Semantische afspraken. Deze gaan over de feitelijke inhoud van de data; wat wordt er geleverd, 

hoe dienen die data geïnterpreteerd te worden en voor welk verder gebruik zijn ze geschikt. 
2. Technische afspraken. Deze gaan over de toegepaste techniek om de data te leveren. Denk 

hierbij aan het uitwisselformat xml, csv enz.) en de manier van leveren (e-mail, USB stick, web 
service enz.). 

3. Organisatorische afspraken. Dit zijn de afspraken die nodig zijn om een levering mogelijk te 
maken. Wie gaat de data leveren, wie is de eigenaar, op welke momenten wordt geleverd, welke 
beperkingen zijn er, enz.  

 
Met het Protocol Mariene data wil het IHM bereiken dat op een eenduidige wijze het proces om Data 
te ontsluiten, wordt ingericht. Dit voorkomt spraakverwarring en zal leiden tot een efficiënte wijze van 
ontsluiting van Mariene data. In de toekomst kunnen partijen het protocol gebruiken als basis voor een 
contract daar waar het gaat om data-opslag en -ontsluiting bij mariene projecten. Het protocol is in 
samenwerking met Rijkswaterstaat, Imares, Deltares, het Ministerie van Economische Zaken, het 
Informatiehuis Water (IHW), MARIS en het secretariaat van de Nederlandse Oceanografische Data 
Commissie (NODC) tot stand gekomen. Het streven is dat zoveel mogelijk relevante organisaties zich 
achter het protocol scharen en dus zeggen “Dit is de manier waarop wij Mariene data zullen 
ontsluiten!”.  
 
 
1.3 Visie / Ambitie op Data ontsluiting 
De Nederlandse overheid streeft naar open Data, Eenmalig inwinnen voor meervoudig gebruik. Dit 
principe is een basisuitgangspunt van de informatiehuishouding van de overheid. Open data heeft 
voordelen. Reeds ingewonnen Data kunnen voor andere doeleinden worden hergebruikt en daar 
kunnen veel organisaties profijt van hebben; de overheid voor beheer en beleidsvorming, 
kennisinstituten om bijvoorbeeld modellen met meer Data te verbeteren en bedrijfsleven voor  

                                                 
1
 Informatiehuis Marien, Gegevens boven Water Adviesrapport, Projectgroep IHM,  feb 2012.  
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bijvoorbeeld minder monitoringslasten bij vergunningverlening. Het open Data beleid is gebaseerd op 
de hergebruikrichtlijn van de EU

2
 en is in Nederland in 2006 geïmplementeerd middels een herziening 

van de Wet Openbaarheid Bestuur
3
 en nader toegelicht in een brief van de minister aan de tweede 

kamer van 2011
4
.  

 
Voor het open Data beleid gelden een aantal principes die verder zijn uitgewerkt in richtsnoeren en 
wetgeving. In het kort zijn de principes:  

• Data moet compleet zijn; 

• Het moet brondata zijn van het grootst mogelijke detailniveau; 

• Het moet actueel en toegankelijk zijn; 

• Verwerkbaar met een machine; 

• Beschikbaar zonder registratie; 

• Formats moeten open zijn; 

• Data moet licentievrij, controleerbaar en beschikbaar zijn tegen maximaal marginale 
verstrekkingskosten.

5
  

 
Het open Data beleid is alleen van toepassing op de overheid. Voor andere partijen geldt dit beleid 
niet, maar zij worden wel uitgenodigd hun gegevens zoveel mogelijk openbaar te maken om 
eerdergenoemde voordelen zoveel mogelijk te laten werken.   
 
Er zijn veel Data over het mariene milieu beschikbaar, maar deze zijn niet altijd voor iedereen even 
toegankelijk. Hier is winst te behalen. Het Informatiehuis Marien moet ervoor zorgen dat 
belangstellenden, professionals en overheden straks gegevens kunnen vinden én delen over de 
ecologie, de bodem en het water van de Noordzee. Zo wordt een mariene invulling gegeven aan de 
open Data ambitie. 
 
Door het open beschikbaar stellen van data volgens een overeengekomen standaard zullen ook de 
dubbele dataleveringen aan diverse instanties niet meer nodig zijn. Elke partij kan de data 
downloaden die ze nodig heeft.  
 
 
1.4 Historie en lopende initiatieven 
Al eeuwenlang wordt er mariene Data ingewonnen en vastgelegd. De papieren lijsten zijn vervangen 
door Data entry software, satellieten of andere automatisch werkende instrumenten zoals boeien. De 
enorme hoeveelheid Data die zo wordt verzameld wordt in toenemende mate ontsloten via 
dataportalen. Dit geldt ook voor de Data die tot het werkterrein van het IHM behoort: Data van de 
Noordzee (NCP). De noodzaak om deze Data te ontsluiten was er tot voor enkele jaren minder 
aanwezig. Diverse oorzaken leidden ertoe dat het principe van hergebruik van Data aan belang won. 
Efficiency: waarom Data nogmaals inwinnen als deze al elders beschikbaar is? Beleid: 
beantwoording van complexe beleidsvraagstukken vraagt om meer Data. Dit stelt eisen aan 
terugvindbaarheid van eenmaal ingewonnen Data en technische eisen om hergebruik van Data door 
een andere partij mogelijk te maken. De laatste jaren is er technisch veel vooruitgang geboekt om 
hergebruik te vergemakkelijken. Ook wordt in toenemende mate het belang ingezien van 
standaardisatie op diverse aspecten die hergebruik mogelijk moeten maken: documentatie in de vorm 
van metadata, een beperkte set aan bestandsformaten voor uitwisseling, en webinterfaces.  
 
We beginnen niet bij nul. Er zijn al veel organisaties met relevante Data over de Noordzee, die deels 
ook ontsloten is. Ook zijn er al lopende initiatieven, zoals de Nederlandse Oceanografische Data 
Commissie (NODC), die een begin hebben gemaakt om mariene Data te ontsluiten. Het IHM ziet het 

                                                 
2
 Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik 

van overheidsinformatie 
3
 Wet van 22 december 2005 tot wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur en enige andere wetten in 

verband met de implementatie van richtlijn nr. 2003/98/EG. De hergebruikrichtlijn is geïmplementeerd in 

Hoofdstuk V-A van de WOB. 
4
 Brief aan de tweede kamer Hergebruik en Open Data: 30 mei 2011 kenmerk 2000224638 

5
 Databeleid Rijkswaterstaat Deel: Hoofdwatersysteem Een overzicht van de juridische kaders omtrent het 

omgaan met data Dr .Ir. B. van Loenen, Ir. F.M. Welle Donker, mr. S. Kulk, Dr. Ir. D.A. Groetelaers, Prof.mr. J. 

de Jong, Prof. mr. H.D. Ploeger 29 november 2011. En de samenvatting hiervan: Overzicht databeleid RWS Een 

overzicht van de kaders voor de omgang met data binnen Rijkswaterstaat. 23 dec 2011, definitief 1.0 
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als haar rol om deze verschillende initiatieven en organisaties te verleiden om verder te gaan 
samenwerken zodat met gelijkblijvende financiering de mariene dataontsluiting verbeterd kan worden.  
 
 
1.5 Omgeving 
De omgeving van IHM is complex maar valt ruwweg in drieën te verdelen; overheid, kennisinstituten 
en bedrijfsleven. De overheid is initiator van het Informatiehuis Marien. Door meervoudig gebruik van 
Mariene data te bewerkstelligen wil men kostenreductie bewerkstelligen, zowel voor zichzelf als voor 
private partijen. De overheid is ook toeleverancier van Data. In die rol zal men streven naar 
uniformiteit en eenvoudige en eenduidige processen. Als laatste is de overheid ook gebruiker, voor 
beleidsvorming, beheer en rapportageverplichtingen. In deze rol zal men verzoeken om kwalitatief 
hoogwaardige, bruikbare gegevens. 
 
De kennisinstituten zijn zowel toeleverancier als gebruiker. Als toeleverancier is voor Instituten in 
sommige gevallen een moratorium van belang zodat onderzoek afgerond/gepubliceerd kan worden 
alvorens de Data ontsloten wordt. Als gebruiker zijn (sommige) Instituten juist gebaat bij zoveel 
mogelijk kwalitatief hoogwaardige Data.  
 
Het bedrijfsleven is een veelzijdig gebruiker. Bijvoorbeeld om (ruwe) data op te werken naar 
informatie. Data kan ook een rol gaan spelen in de vergunningverlening. Indien je namelijk voldoende 
data heb hoef je daar geen inwinning meer voor te doen. 
 
De veelzijdigheid aan de gebruikerskant noopt tot prioritering in ontsluiting en goede communicatie 
hierover. Het IHM zal via zijn website potentiële gebruikers informeren 
 
Dit dataprotocol is tot stand gekomen met vertegenwoordigers van de voor het mariene gebied meest 
belangrijke partijen. Deelnemers aan de projectgroep en werkgroepen waren Flip Dirksen, Edwin van 
’t Walderveen, Ingeborg van Splunder, Kees Borst (IenM, RWS), Peter van der Kamp (Imares), Kees 
Verbogt (EZ), Gerard van der Kolff (Deltares), Peter Thijsse (MARIS), Niels Kinneging (NODC) Joan 
Staeb, Dennis van Schaardenburg (IHM), Tamar Bakker, Steven IJzer, Huibert Jan Lekkerkerk (IHW), 
Erwin Wormgoor (agendalid, defensie). Bij het opstellen van dit protocol is goed gebruik gemaakt van 
reeds bestaande Data protocollen en data policies van het Informatiehuis water

6
, Deltares

7
, 

Rijkswaterstaat
5
 , NODC

8
, ICES

9
 

 

 
1.6 Rollen, taken en verantwoordelijkheden 
IHM (informatiehuis Marien) 
Het IHM heeft tot doel rijksdata te ontsluiten en zal daarbij aansluiten op de reeds bestaande 
initiatieven. Het IHM zal faciliteren bij processen als dat zinvol lijkt. IHM zal partijen stimuleren om 
actief Data van de Noordzee te gaan ontsluiten. Een van de focuspunten daarbij is de rapportage van 
de Data voor de Kaderrichtlijn Marien (KRM). Om al vroegtijdig betrokken te zijn zal het IHM een 
secretarisrol vervullen bij de totstandkoming van de monitoringsprogramma’s voor de KRM. De 
uiteindelijk verantwoordelijkheid voor de monitoringsprogramma’s en de rapportages ligt echter bij de 
lidstaten en daarom bij de ministeries. Het beheer van eventuele software die de rapportages 
ondersteunt ligt daarom ook niet bij het IHM, maar bij diezelfde ministeries. 
Data eigenaar 
Juridisch eigenaar van de data (zie H3 art 7). Dit is meestal degene die betaald heeft voor het 
inwinnen van de data. De juridisch eigenaar moet besluiten hoe met de Data wordt omgegaan en hoe 
deze ontsloten wordt. 
Data beheerder 
Partij die data daadwerkelijk beheert (zie H3 art 9). De beheerder moet zorgen dat de data in goede 
staat blijven conform de opdracht van de Data eigenaar. De beheerder stelt de Data conform de 
afspraken met de eigenaar beschikbaar aan Data en/of Service provider(s). 
Inwinnende Instantie 

                                                 
6
  Concept data protocol IHW maart 2013 

7
 Dataprotocol Deltares  https://publicwiki.deltares.nl/display/OET/Data+Protocol  

8
 Gegevensbeleid Nationale oceanografische data commissie (NODC)  draft 27 maart 2013  

9
 ICES data policy nov 2012, ACOM/SCICOM:02 
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De inwinnende instantie (zie H3 art 8).heeft de taak om Data van de vereiste kwaliteit in te winnen 
conform de gegeven opdracht en deze inclusief Metadata zo spoedig mogelijk beschikbaar te stellen 
aan de Databeheerder, die deze weer beschikbaar stelt aan de Dataprovider (tenzij hij zelf ook de rol 
van Dataprovider heeft). 
Dataprovider 
De Dataprovider heeft als taak Data beschikbaar te stellen of aan te leveren zoals is overeengekomen 
(zie H3 art 10). Dit kan zijn in rechtstreekse opdracht van een verantwoordelijke instantie of als 
vrijwillige bijdrage aan open Data. Bij het beschikbaar stellen kunnen kwaliteitseisen gelden aan de 
leveringssnelheid.   
IHW (Informatiehuis Water) 
Het IHW beheert de nationale AQUO standaard en heeft veel ervaring op het gebied van 
standaardisatie. Daarnaast krijgt het IHW de verantwoordelijkheid voor het beheren van de 
vertaaltabel (mapping) tussen de AQUO standaard en de SeaDataNet (SDN) standaard. Deze 
mapping zal internationale uitwisseling tussen overheid, kennisinstellingen en EU instellingen 
standaardiseren en vergemakkelijken  
 
 
1.7 Leeswijzer 
Dit protocol bestaat uit een inleidend hoofdstuk 1. De feitelijke afspraken zijn opgenomen in 
hoofdstukken 2 en 3. Hoofdstuk 2, getiteld ‘standaardisatie’ omvat afspraken over technische en 
semantische standaardisatie en enkele algemene afspraken. Hoofdstuk 3, omvat zoals de titel 
aangeeft de ‘organisatorische afspraken’ die nodig zijn voor goede data-uitwisseling. Bijlage 1 bevat 
een lijst van begrippen zoals die gehanteerd wordt in dit protocol. Bijlage 2 bevat een samenvatting 
van de vertaaltabel (mapping) van de belangrijkste termen in de SDN en de AQUO standaard zoals 
die in beheer genomen wordt door het IHW.   
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Hoofdstuk 2   Standaardisatie 
 
Partijen zijn het volgende overeengekomen en verbinden zich tot de volgende afspraken: 
 

1. Wet als onbetwist kader 
Partijen houden zich aan de Nederlandse wet, en aan van toepassing zijnde internationale 
richtlijnen

10
 
11

 
 

Toelichting:    
De belangrijkste internationale richtlijnen zijn: INSPIRE, KRM, KRW en de Hergebruikrichtlijn. 
Deze zijn inmiddels geïmplementeerd in Nederlandse wetgeving. Naast internationale 
richtlijnen zijn er nog internationale afspraken, verdragen en richtsnoeren, die minder bindend 
zijn, zoals OSPAR, TMAP. 

 
 
2. Dit protocol beperkt zich tot zaken die een verband hebben met Mariene data.  

Indien in dit protocol aangehaalde standaarden of documenten een breder werkingsterrein 
hebben dan vallen die onderdelen niet onder dit protocol. Zie voor het begrip Mariene data 
zoals gehanteerd in dit protocol: bijlage 1 Begrippenlijst. 

 
 

3. Partijen passen bij het leveren van Data en Metadata moderne technieken toe. 
Het uitwisselen van Data en Metadata dient zoveel mogelijk met snelle on-line methoden via 
het internet, zoals WFS, WMS, downloadservices, SOAP en REST te gebeuren. Dit verlaagt 
de drempel voor de gebruikers. Bij uitzondering kan Data uitgewisseld worden met behulp van 
fysieke informatiedragers zoals CD-ROM, harde schijf of USB-stick.  

 
 

4. Partijen gebruiken (inter)nationale open standaarden vóór de-facto standaarden. Deze 
worden gebruikt bij uitwisseling van data met derden. Keuzes voor nieuwe standaarden 
worden door partijen in overleg vastgesteld 

12
. 

Het doel is het verhogen van de Interoperabiliteit. Voor elk type data en berichten moet 
daarom een zo klein mogelijk aantal standaarden worden vastgesteld (bij voorkeur: 1). 
Dit generieke uitgangspunt leidt in dit protocol tot de concrete invulling in artikel 5 hieronder. 
 

Toelichting:    
Als er behoefte ontstaat tot het ontsluiten van data die nog niet is opgenomen in de AQUO of 
SDN bibliotheken, dan moet eerste bekeken worden of er al een standaard bestaat die de 
Data wel beschrijft. De AQUO of SDN kan hiervoor dan verwijzen naar die standaard, zodat 
dit niet opgenomen hoeft te worden in AQUO of SDN. Op deze manier blijft ook het beheer 
beperkt en beperken de standaarden zich maximaal tot de eigen werkvelden. 

 
 

5. Partijen hanteren de volgende standaarden:  
Een of meer van de onderstaande standaarden worden toegepast afhankelijk van de soort 
Data of dienst die wordt geleverd. 
 
a) Technische standaarden: 

• ISO19136:2007 Geographical Markup Language (GML)  

• Nederlands metadataprofiel op ISO 19119 voor services, versie 1.1 

• Nederlands metadataprofiel op ISO 19115 voor geografie, versie 1.3 

                                                 
10

  Algemene wet bestuursrecht (wet elektronisch berichtenverkeer) 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/geldigheidsdatum_07-01-2011  
11

  Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid (versie 1.0): 

http://www.e-overheid.nl/sites/kennislab/de_baseline/de_baseline.html 
12

 Principes Informatievoorziening RWS.doc 



Protocol mariene data 

Pagina 8 van 16   

• Nederlands profiel op ISO 19128 Geographic Information Web Map Server Interface 1.3 
v1.0 (view service

13
) 

• Nederlands profiel op ISO 19142 Geographic Information Web Feature Service 2.0 
v1.01 (download service

14
) 

• Voor rasterdata kan gebruik worden gemaakt van Web Coverage Service of van 
OPeNDAP. De techniek rondom de ontsluiting van rasterdata is nog volop in 
ontwikkeling.  

• AQUO CSV en XML en/of SDN CDI-XML en ODV-ASCII   
 

b) Semantische standaarden: 

• AQUO woordenboeken 

• SDN (SeaDataNet) woordenboeken  
 

Toelichting:    
Data-uitwisseling lijkt door de vele documenten erg 
ingewikkeld, maar de essentie is vrij eenvoudig en 
volgt het Publish, Find, Bind principe: 
1. Aanbieder meldt de data/dienst  
    aan middels metadata bij makelaar  
2. Vrager vindt verwijzing bij makelaar 
3. Vrager haalt data op / start dienst bij aanbieder 
De INSPIRE Roadmap

15
 hanteert de begrippen discovery, view en download:  

Discovery  metadata aangeleverd aan nationaal register = Publish en Find  
View en Download   levering van een kaartbeeld of van data = Bind 
 
Er is onderscheid tussen Technische standaarden en Semantische standaarden.  De 
Technische standaarden beschrijven hoe data uitgewisseld moet worden. De Semantische 
standaarden leggen vast welke woordenboeken daarbij gebruikt moeten worden.  
 
Voor Geografische data zijn de technische standaarden goed doorontwikkeld, waardoor het 
mogelijk is kaartbeelden via het internet uit te wisselen, te manipuleren etc. De Semantiek is 
daarbij tot op heden weinig vastgelegd, daardoor is het mogelijk dat je bijvoorbeeld Frans- en 
Nederlandstalige teksten naast elkaar op je scherm krijgt.  
 
AQUO en SDN zijn primair Semantische standaarden, maar bevatten ook stukjes technische 
beschrijving hoe data uitgewisseld kan worden, daarom zijn ze ter completering ook nog 
genoemd onder de Technische standaarden.   
  
Er zijn verschillende mogelijkheden om (door de minister van IenM onder de Inspire wet  
aangemerkte) Datasets aan te melden. De Dataprovider kan dit zelf doen of door een 
gemeenschappelijk portal laten doen. (Het NODC en het WaterKwaliteitsPortaal (WKP) 
leveren die dienst bijvoorbeeld voor aangesloten Dataproviders). 

 
 
 

                                                 
13

 Technical Guidance for the Implementation of INSPIRE View Services v. 3.1 
14

 Technical Guidance for the Implementation of INSPIRE Download Services v.3.0 
15

 Inspire Roadmap Nederlandse vertaling maart 2012  www.geonovum.nl/dossiers/inspire/roadmap 
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6. Partijen maken bij het beschikbaarstellen van Data gebruik van de creative commons 
licentie

16
, van een publiek domein Mark of van het raamwerk Geo Gedeeld 

17
 
18
 
19
. 

 

Toelichting:    
Dit artikel handelt over auteursrechten. In de brief aan de tweede kamer van minister Donner 

4
  

wordt de creative commons licentie genoemd voor open data, waarbij een CC-zero licentie 
geldt voor data op rijksoverheid.nl. Creative Commons is een initiatief dat hergebruik van 
creatieve producten makkelijker wil maken. De essentie is: Naamsvermelding, eventueel 
gecombineerd met Gelijkdelen, GeenAfgeleideWerken en/of NietCommercieel. Deze creative 
commons licentie dient ook opgenomen te worden in de metadata. 
Publiek domein Mark en het raamwerk Geo Gedeeld zijn alternatieven (die evenals Creative 
commons ook onder Inspire zijn toegestaan). 
De Semantische standaarden SDN en AQUO kennen een andere categorisering van de 
auteursrechten, dit zal mogelijk moeten worden toegevoegd /aangepast in beide standaarden. 
Bij het hergebruiken van (soms kostbare) data in nieuwe publicaties en andere producten 
dienen verder de in dat vakgebied gebruikelijke mores gevolgd te worden, zoals bijvoorbeeld 
inzage in voorgenomen publicaties, co-auteurschap, acknowledgements etc.    

 

 

 

                                                 
16

  http://creativecommons.nl/  en http://nl.wikipedia.org/wiki/Creative_commons#Naamsvermelding 
17

 Auteurswet http://wetten.overheid.nl/BWBR0001886/geldigheidsdatum_11-01-2010 
18

 OECD_Data_Access_Principles_Research_Data_38500813.pdf 
19

 Informatie GeoNovum, Kennissessie Inspire 15 mei 2013 (Ine de Visser) 
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Hoofdstuk 3   Organisatorische afspraken  
 
Partijen zijn het volgende overeengekomen en verbinden zich tot de volgende afspraken: 
 

7. Alle Data heeft één eigenaar: de Data-eigenaar 
De eigenaar is de juridisch eigenaar en beslist over het beheer van de Data. Meestal is de 
partij die betaald heeft voor de inwinning/creatie van de Data de Data-eigenaar, maar het is 
ook mogelijk dat het eigenaarschap is overgedragen. 
 

Toelichting:    
Bij complexe projecten dragen soms meerdere partijen bij aan het inwinnen van Data. 
Aanbevolen wordt om in die gevallen toch af te spreken dat één partij de eigenaar of 
penvoerder is, zodat de verantwoordelijkheid voor de data duidelijk belegd is. 

 
 

8. Alle Data heeft één aanwijsbare oorsprong: de Inwinnende instantie. Ook wel genoemd 
originator of creator (bij modeluitkomsten). 
 

Toelichting:    
Let op: de termen ‘bron’ of ’databron’ worden in dit protocol vermeden omdat die termen in 
andere kaders ook worden gebruikt voor de locatie waar de Data verstrekt wordt. Daarmee ligt 
verwarring op de loer. 

 
 
9. Alle Data heeft één beheerder: de Databeheerder. De Databeheerder is verantwoordelijk 

voor het beheer van de Data en de bijbehorende Metadata. 
 

Toelichting:    
Hier wordt de primaire beheerder bedoeld, dit is dus ook de partij waar je heen gaat met 
vragen of opmerkingen over de Data. Soms is er ook een kopie die ergens anders (tijdelijk, 
bijvoorbeeld om performanceredenen) opgeslagen is, daar is dus niet een beheerder zoals 
hier bedoeld. Soms is de beheerder ook de eigenaar, maar het komt vaak voor dat de 
eigenaar het beheer heeft opgedragen aan een andere instantie. 
  

 
 
10. Data wordt aan de klant geleverd door een of meer Dataprovider(s) of 

Serviceprovider(s). 
 

Toelichting:    
Data  kunnen geleverd worden door één of meerdere Data- of Service-providers. De ene 
Dataprovider geeft andere functionaliteit dan een andere (bijvoorbeeld de combinatie met 
kaarten, speciale visualisaties of alleen ruwe data), of geeft een andere deelverzameling van 
de Data (bijvoorbeeld alleen de Waddenzee, alleen het land, of gecombineerd met Meteo 
gegevens).  

 
 

11. Partijen onderhouden voor die Data waarvan ze Databeheerder zijn ten minste alle 
Metadata die verplicht zijn voor de in dit protocol ondersteunde standaarden en 
verstrekken deze zodat mapping tussen deze standaarden mogelijk is.  
 

Toelichting:    
De ene standaard heeft iets andere verplichte Metadata velden dan een andere standaard. 
Om toch mapping mogelijk te maken is het dus noodzakelijk dat ook de verplichte Metadata 
velden van de andere standaard worden onderhouden. In bijlage 2 is een tabel opgenomen 
van de Metadata velden die noodzakelijk zijn voor de succesvolle mapping tussen SDN en 
AQUO.. 
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12. Belangrijke Mappings worden onderhouden en beheerd door een hiervoor aangewezen 

partij. 
Partijen hanteren de standaarden zoals vermeld in artikel 5. Om de uitwisseling van Data (en 
Metadata) tussen partijen te faciliteren zijn er in bepaalde gevallen Mappings nodig van 
woordenboeken. Voor zover mogelijk worden Mappings als 2-weg Mappings opgebouwd. 
Beheerde Mappings 
a) Mapping AQUO � SDN. Dit is een Mapping die met name nodig is om rapportages 

naar internationale onderzoeksgemeenschappen en naar de EU te faciliteren. Deze 
Mapping wordt beheerd door het informatiehuis water (IHW). Op dit moment zijn er 
geen andere Mappings die onder de werking van dit protocol vallen. 

 
 

13. Voor overheidspartijen en overheidsdata zijn de Inspirewet en de Open data 
(=hergebruikrichtlijn) principes zoals opgenomen in de WOB verplicht. Partijen die 
geen overheidspartijen zijn, spannen zich in om de Inspire richtlijn en open data 
principes te implementeren.  
De overheidsvisie op open data is door minister Donner in 2011 in een brief aan de tweede 
kamer uiteengezet

4 
.  

 

Toelichting:    
Dit protocol heeft de ambitie om ook niet overheidspartijen mee te nemen in deze 
ontwikkelingen. Hierbij gaat vaak de kost voor de baat uit, maar veel partijen zullen uiteindelijk 
zelf ook weer profiteren als meer data open beschikbaar komt en dus niet steeds opnieuw 
behoeft te worden ingewonnen. Daarom wordt middels dit artikel een inspanningsverplichting 
in dit protocol opgenomen. 
De Inspirewet is de Nederlandse implementatie van de Europese Inspire richtlijn. De richtlijn 
kent ook een roadmap en technical guidances die helpen bij de implementatie. De Europese 
Hergebruik richtlijn is in Nederlandse wetgeving opgenomen in een herziening van de WOB. 

 
 

14. Partijen stimuleren dat het protocol in de praktijk werkt en levend blijft.  
 

Toelichting:    
Partijen komen ten minste eenmaal per jaar bijeen om de werking van het protocol te 
evalueren en te bespreken of herzieningen nodig zijn. In een later stadium kan bekeken 
worden welke governance gewenst is. Ook zal worden geëvalueerd hoeveel projecten onder 
de werking van dit protocol worden uitgevoerd. 

 
 

15. Partijen streven naar compleetheid en actualiteit bij het ontsluiten van Data.  
Voor de gebruiker is het belangrijk dat Data en Metadata zo compleet en actueel mogelijk is. 
Daarom is het belangrijk dat Partijen al in een vroeg stadium denken aan een efficiënte en 
snelle manier van ontsluiting, zodat Data zonder onnodige vertraging beschikbaar komt. 
  

Toelichting:    
Compleetheid: De INSPIRE richtlijn richt zich op het ontsluiten van beschikbare Data. 
Overheden hoeven incomplete Datasets dus niet aan te vullen (middels aanvullende 
metingen).  
Moratorium: Bij een moratorium dient de Metadata wel zo spoedig mogelijk beschikbaar te 
worden gesteld, waarbij de Data pas later beschikbaar komt. Het NODC heeft in haar 
(concept) data policy van 2013 een maximaal moratorium van 2 jaar opgenomen om Partijen 
in de gelegenheid te stellen Data te analyseren en publicatie voor te bereiden. 
Data worden soms in stappen gevalideerd en na enige tijd nogmaals gecontroleerd. In het 
kader van actuele data is het wenselijk Data al eerder dan na de allerlaatste controle 
beschikbaar te stellen. In de Metadata moet worden aangegeven in welk stadium van 
validatie/controle de Data zich bevindt. 
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16. De Databeheerder dient de Data binnen een redelijke responstijd en met een redelijke 
uptime van de database te ontsluiten.  
 

Toelichting:    
Onder de Inspirewet worden eisen gesteld aan responssnelheid en uptime van bepaalde 
services. Deze eisen blijken zelfs voor simpele Data voor overheidspartijen al erg kostbaar en 
zijn voor de Partijen aan dit protocol onevenredig kostbaar. Daarom wordt hier slechts een 
algemene formulering gegeven.  

 
 

17. De Databeheerder dient Data goed te ontsluiten. Daartoe dient tenminste de Metadata 
zoals vermeld in artikel 11 te worden vrijgegeven. Hier bovenop is het gewenst meer 
Metadata mee te geven zodat gebruikers de Data op meerdere manieren kunnen vinden.  
 

Toelichting:    
Onder de Inspirewet worden momenteel slechts relatief beperkte eisen aan het detailniveau 
van de aan te leveren Metadata gesteld. Het risico bestaat dat Datasets niet gevonden 
worden als niet bekend is welke trefwoorden zijn meegegeven.  
Het is op dit moment niet bekend hoe groot dit probleem is en er zijn diverse oplossingen 
mogelijk. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om veel Metadata trefwoorden mee te geven. Maar 
mogelijk komen ook geautomatiseerde oplossingen beschikbaar zoals Open Search. Open 
Search is op dit moment echter een techniek die beperkt is tot Atom Feeds (een van de onder 
de Inspirewet toegestane download services).  
Mogelijk is het zinvol per vakgebied werkgroepen te laten bepalen wat zinvolle toevoegingen 
zijn op de verplichte minima. 

 
 

18. Partijen definiëren bij het opstellen van alle projectplannen en 
monitoringsprogramma’s producten met betrekking tot de opslag, ontsluiting en lange 
termijn beheer van te genereren Data en opdrachtgevers reserveren geld hiervoor.  
 

Toelichting:    
Het blijkt lastig te zijn om bijtijds alle aspecten van dataontsluiting reeds bij het projectbegin 
goed te regelen. Hierdoor ontstaan achteraf problemen die dan meer inspanning vergen om 
op te lossen. Doordat inmiddels ervaring wordt opgedaan, doordat door standaardisatie 
implementatie makkelijker wordt en doordat er bepaalde verplichtingen gelden, is de 
verwachting dat dit de komende jaren steeds meer vanzelfsprekend wordt. 

  
 

19. Partijen definiëren een haalbaar tijdpad voor de implementatie van artikelen in dit 
protocol en publiceren dit. 
Het streven is dat voor de belangrijkste data RWS op 1 januari 2014 zal voldoen aan de 
afspraken in dit protocol. Het ministerie van Economische zaken zal voor de belangrijkste data 
op 1 april 2014 voldoen aan de afspraken in dit protocol.  Waar dat niet lukt rapporteren 
partijen hierover aan de beheerder van het protocol mariene data, het Informatiehuis Marien. 
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Bijlage 1 Begrippenlijst 
 
Soorten Data 
Data Geografische Data en niet-Geografische Data  
Gegevens Data. In dit protocol wordt de term Data geprefereerd 
Geografische data Ook wel Geodata genoemd. Alle Data met een geografische component. 

Denk aan gebouwde constructies, duinen, dieptes, gasplatformen, 
bemonsteringslocaties, kabels, leidingen, wrakken, boeien, 
Monitoringsdata, waterhoogtes, monitorings-planningen, juridisch 
aangewezen gebieden. Eigenlijk zijn vrijwel alle Data op het mariene gebied 
Geografische Data. 

Niet-Geografische data  Alle Data die niet als Geografische data wordt aangemerkt. Voor dit 
protocol nauwelijks relevant, maar hier opgenomen om de indeling van 
soorten Data te completeren: Denk aan: financiële Data, beurskoersen en 
administratieve Data. 

Inspiredata Alle Data die door de minister van IenM in de aanwijzingbrief
20

 zijn 
aangewezen onder een van de Inspire thema’s. Veel Geodata valt onder de 
aanwijzing, maar niet alles. Bepaalde categorieën biologische Data vallen 
bijvoorbeeld niet onder een van de thema’s en projectdata zijn ook niet 
Inspireplichtig. Het is wel toegestaan om vrijwillig niet-verplichte Data toch 
conform de Inspire regels aan te melden en vrij te geven. 

Mariene data Data die betrekking heeft op de zee, inclusief de Data van de atmosfeer 
boven de zee, de bodem van de zee en van het land grenzend aan de zee, 
alsmede alle andere gegevens die voor het beleid, beheer, gebruik en 
onderzoek van de zee van belang zijn, zowel in basis- of ruwe vorm als in 
gecontroleerde, aangevulde en/of verwerkte vorm. 

Monitoringsdata Waarnemingen, metingen, gemiddelden of bewerkingen van waarnemingen 
of metingen, kwaliteitsbeoordelingen van water, lucht.  

 
Dataeigenaar / beheerder etc. 
Dataeigenaar Juridisch eigenaar van de data (zie H3 art 7) 
Inwinnende instantie Organisatie die de data inwint. Binnen Seadatanet wordt de term Originator 

gebruikt. Bij modeluitkomsten wordt ook wel de term creator gebruikt (zie 
H3 art 8). De veelgebruikte term bron of databron wordt in dit protocol niet 
gebruikt om verwarring te vermijden. Die term wordt in andere kaders ook 
wordt gebruikt voor de locatie waar de Data verstrekt wordt.  

Databeheerder Partij die data daadwerkelijk beheert (zie H3 art 9) 
Service provider Degene die de service verleent zoals het leveren van data of kaartmateriaal 

(bijvoorbeeld middels webservices) (zie H3 art 10). Dit kan dezelfde partij 
zijn die ook de Databeheerder is, maar het komt ook voor dat dit wordt 
uitbesteed aan een partij die gespecialiseerd is in het verlenen van 
(web)services 

Data provider Degene die Data levert (zie H3 art 10). Dit kan dezelfde partij zijn die ook 
de Databeheerder is, maar het komt ook voor dat dit wordt uitbesteed aan 
een partij die gespecialiseerd is in het leveren van data (bijvoorbeeld 
middels webservices) 

bronhouder of bron  Deze term wordt in dit protocol niet gebruikt omdat hij tot verwarring kan 
leiden. In open Data en Inspire documenten wordt de term gebruikt voor de 
locatie/organisatie waar de Data staat. Dit protocol gebruikt hiervoor de 
term Databeheerder.    

 
Opwerkings stadia van Data 

                                                 
20

 Rapport voorlopige aanmerking voor Annex III thema’s van 18 april 2013. 

www.geonovum.nl/sites/default/files/rapport_voorlopige_aanmerking_inspire_annex_iii_v2.0.pdf  
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Ruwe data Data in ruwe vorm die nog opwerking behoeft. Deze Data hebben  alleen 
betekenis  voor de expert die precies weet hoe deze Data opgewerkt 
moeten worden naar ongevalideerde Data. (bijvoorbeeld 
vogeltellingsformulieren ingevuld vanaf één kant van een schip, digitale 
output van laboratoriuminstrumenten)  

Ongevalideerde data Data die nog gevalideerd moet worden. Vaak betreft het Data die al een 
opwerkingsslag heeft ondergaan, maar nog gecontroleerd moet worden op 
fouten. 

Gevalideerde data Data die conform een protocol is gecontroleerd krijgt de status 
“gevalideerd”. In bepaalde gevallen vindt geen validatie plaats (Bijvoorbeeld 
real-time waterhoogtes uit een on-line sensor).  

Gecontroleerde data Data die na validatie nog een extra controleslag heeft ondergaan. In 
bepaalde gevallen wordt gevalideerde data die al is vrijgegeven voor 
gebruik achteraf nog extra gecontroleerd. Bij deze controleslag kan in een 
tijdsreeks terug in de tijd worden gekeken of een waarde plausibel is (iets 
wat bij validatie niet mogelijk is omdat er op dat moment nog 
geen/onvoldoende toekomstige waarnemingen zijn).  

Basisdata De opgewerkte (en eventueel gevalideerde en gecontroleerde) Data die 
aan de buitenwereld beschikbaar wordt gesteld. Per vakgebied kunnen de 
experts vaststellen welk detailniveau het meest zinvol is voor de 
buitenwereld. Enerzijds is het gewenst om de data zo min mogelijk 
opgewerkt beschikbaar te stellen om hergebruik zo veel mogelijk te 
faciliteren, anderzijds zijn erg ruwe data onbruikbaar omdat gebruikers geen 
kennis hebben van benodigde correcties die te maken hebben met de 
waarnemings- of analyse methode.  

 
Andere begrippen rondom het begrip Data 
Metadata Data die Data of diensten/services beschrijft. De Metadata bij een bepaald 

document (de gegevens) kunnen bijvoorbeeld zijn: de auteur, de datum van 
schrijven, de uitgever. Het expliciet opslaan van metadata bij de data waar 
het betrekking op heeft, heeft als voordeel dat de data makkelijker 
gevonden kan worden. Zo kan men in een zoekmachine die gebruikmaakt 
van metadata bijvoorbeeld direct zoeken naar documenten geschreven 
door een bepaalde auteur. Het nadeel van werken met metadata is dat 
deze moet worden toegevoegd. Soms is dit eenvoudig automatisch te doen, 
maar vaak vereist dit werk dat nog niet goed zonder menselijke interventie 
uit te voeren is.  
Metadata kan een enkel datapunt of een gehele dataset beschrijven

22
. 

Onder INSPIRE wordt een driedeling gehanteerd:  
(1) Discovery Metadata gebruikt om Data(sets) te kunnen vinden. Hiervoor 
zijn standaarden voortbouwend op bibliotheek catalogi: Dublin core, 
ISO19115/19135, de xml versie daarvan (ISO 19139) en de web service 
varianten daarvan: OGC CWS.  
(2) Semantische Metadata bepaalt hoe de data begrepen moet worden. 
Deze heeft een groter detail niveau dan de discovery Metadata, maar wordt 
soms toch volledig meegeleverd.  
(3) Traceerbaarheids Metadata, die vaak nog geen onderdeel is van de 
Metadata infrastructuren. 

Dataset Verzameling Data
21

. Vaak wordt een hele set Data in een keer geleverd. 
Bijvoorbeeld van één survey, één diepteprofiel, één tijdreeks, één 
monitoringsprogramma. De aanbieder bepaalt de aard van de set. In de 
Metadata van de set staat vaak informatie die voor de hele set geldt. Op die 
manier hoeven die Metadata niet voor elke waarde herhaald te worden.  

                                                 
21

 De definitie uit Nl profiel op ISO 19115 voor geografie is hier niet gebruikt omdat deze erg sterk 

“geografisch” is. De door de werkgroep voorgestelde definitie is wel helemaal in lijn met het NL profiel 

“Identificeerbare collectie van data [ISO34 2002 / ISO 19101:2002]. Een dataset mag een kleinere groep van 

data zijn, gelimiteerd door beperkingen zoals een geografisch gebied of geo-objecttype ("feature type"), die 

aanwezig is in een grotere dataset.” 
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Data as-is Dit is een INSPIRE term. Bedoeld wordt de Data die aanwezig is in 
ongeharmoniseerde vorm. Deze Data moet wel voorzien zijn van Metadata, 
maar hoeft niet conform geharmoniseerde Woordenboeken te zijn. 

Geharmoniseerde data Dit is een INSPIRE term. Bedoeld wordt Data die geharmoniseerd is 
conform geharmoniseerde Woordenboeken. 

Dataproduct Een product wat gemaakt is op basis van Data. Hier wordt ook wel de term 
“informatie” of “informatieproduct” gebruikt. Er heeft een interpretatie en/of 
aggregatie plaatsgevonden op de Data. Voorbeelden zijn: een kaart, een 
rapport, een computermodel, een wetenschappelijke publicatie, een 
applicatie, een app. 
 

Overige definities 
De facto standaard Praktijk standaard, een standaard die in de praktijk gegroeid is maar geen 

formele status heeft
22

. 
Interoperabiliteit De mogelijkheid van apparaten of systemen om met elkaar te 

communiceren en interacteren
22

. 
Mapping Vertaaltabel tussen Woordenboeken van verschillende Semantische 

standaarden. 
Open standaard Een norm (of standaard) die publiek beschikbaar is. De norm bestaat uit 

specificaties van een bepaald type product of dienst
22

. 
Partijen De Partijen die dit protocol ondertekenen 
Richtlijn Dit is de Nederlandse vertaling van het EU-begrip “Directive”. Een 

(europese) Richtlijn dient binnen een bepaalde periode geimplementeerd te 
worden in nationale wetgeving. En heeft daarmee dus een verplichtend 
karakter. In het algemeen heeft in het Nederlands het woord richtlijn een 
meer vrijblijvend karakter. In dit protocol wordt voor de vrijblijvende variant 
de term richtsnoer gebruikt om verwarring te vermijden. 

Richtsnoer Een document zonder verplichtend karakter wat een hulpmiddel is of 
richtinggevend voor een mogelijke uitvoering van een wet of afspraak. 
Europese guidances zijn voorbeelden van richtsnoeren. 

Syntax Syntaxis (ook wel grammatica genoemd) is een term uit de informatica. 
Voor een programmeertaal is de syntaxis de "taalregels" van het 
programmeren. Onder taalregels verstaan we de codes die een 
programmataal (Eiffel, Java, ...) hanteert

22
. 

Semantiek Ook wel betekenisleer is een wetenschap die zich bezighoudt met de 
betekenis van symbolen, waarbij het in het bijzonder de bouwstenen van 
natuurlijke talen die voor de communicatie dienen ofwel woorden en zinnen 
betreft

22
. 

Semantische standaard Standaard afspraken over de feitelijke betekenis van de Data; hoe dienen 
Data geïnterpreteerd te worden. 

Technische standaard Standaard afspraken over de toegepaste techniek om de Data te leveren. 
Denk hierbij aan het uitwisselformat (xml, csv, enz.) en de manier van 
leveren (web service, e-mail, USB stick, enz.). 

Woordenboek De termen Woordenboek, Dictionary, Thesaurus, Domeintabel worden door 
elkaar gebruikt. Bedoeld wordt een centraal beheerde lijst met afgesproken 
termen die gebruikt mogen worden. Zie ook Semantische standaard.  

 

                                                 
22

 www.wikipedia.nl 
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Bijlage 2 Mapping AQUO ���� SDN  
Onderstaande tabel is de samenvatting van tabellen zoals opgesteld door de werkgroep mapping. Er 
is besloten 8 mappingstabellen van beperkte omvang door IHW in beheer te laten nemen.  De 
omvang van deze tabellen kan groeien indien daar behoefte aan is, maar blijft vermoedelijk beperkt. 
   

 


