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Aanleiding

Definitie

• Stand van zaken halverwege 2002:

• Beheer en onderhoud=
Een doorlopende activiteit gericht op het
bruikbaar en actueel houden van het
NRM-Randstad
• In beheerplan regelen:

- NRM-Randstad 1.0 (1994-2010) gereed
- start bouw NRM-Randstad 1.1 (1994-2020)
en NRM-Randstad 2.0 (2000-2020)
- van 3 naar 4 participerende RD’s

• Noodzaak tot regelen Beheer en Onderhoud

- benodigde activiteiten
- taken en verantwoordelijkheden
- procedurele afspraken
- middelen (tijd, geld, kennis, software)
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NRM-Randstad

Coordinatiegroep
NRM -Randstad

Coordinator
Beheer&Onderhoud

Regionale beheerder
directie IJsselmeergeb ied

Regional beheerder
directie Zuid-Holland

Regionale beheerder
directie Utrecht

Regionale beheerder
directie Noord-Holland

Beheergroep NRM -Randstad

Deelnemers ( eigenaar+gebruiker)

partijen

Organisatieschema Beheer & Onderhoud NRM-Randstad

Provincie F levoland
AVV
Overige gebruikers

• Organisatieschema
• Taken, verantwoordelijkheden
overlegstructuur
• Data uitwisseling
• Data beheer
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Pijlers beheerplan:
organisatie

Provincie Utrecht
Provincie Zuid-Holland

Gebruikers N RM -Randstad

Pijlers beheerplan
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Gebruikersoverleg Beheer & O nderho ud NRM -Randstad

NRM-Randstad

overleggen

Provincie Noord-Holland

Overige RD’s

Overige Provincies

Gemeenten

Consultants
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Pijlers beheerplan:
taken en verantwoordelijkheden
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Pijlers beheerplan:
data uitwisseling

• Coördinatiegroep:

- inzet en beschikbaarheid middelen
- strategische beslissingen

www.nrm-randstad.nl

• Beheergroep

- databeheer
- beheer van het gebruik
- actualisatie
- algemene taken

• Gebruikersoverleg:

- bedienen van het NRM-Randstad
- gebruiken van de resultaten
- input geven mbt wijzigingen

NRM-Randstad
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Pijlers beheerplan:
data uitwisseling
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Pijlers beheerplan:
data uitwisseling

• Algemeen toegankelijk deel

• Specifiek toegankelijk deel
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Pijlers beheerplan:
databeheer
• Registratie gemeenschappelijke basis
(referentie)
• Coördinatie van mutaties in de
gemeenschappelijke basis
• Afspraken over opslagstructuur
(digitaal & fysiek)
• Levering gegevens aan gebruikers
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Pijlers beheerplan:
databeheer
• NRM kast met fysiek archief
• NRM pc met standaard opslagstructuur
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Pijlers beheerplan:
databeheer
• Standaard registratie formulieren
Eigenaar

nee

Formulier 1

ja

ja

Toepassing

HB-matrix
ongewijzigd

ja

• Beheer.xls
- fysieke archieven
- overzicht gebruik door derden
- overzicht toepassingen
- mutaties
- gebruikerswensen
- knelpunten en problemen

Gebruik van
gegevens

Variant
berekening
Formulier 2

nee

nee

Toepassingen

Modelstudie

HB-matrix
gewijzigd
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Pijlers beheerplan:
databeheer

Kwalit eitsborging NRM

Formulier 3

ja

Mutaties

Netwerk

nee

SEG’s

Formulier 4

Mutaties

Gebiedsindeling

Knelpunt/
wens

ja

Formulier 5

Wensen en
knelpunten
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Pijlers beheerplan:
databeheer
• Gebruiksvoorwaarden:
- Gebruik van gegevens door deelnemers:
gegevens (basis en/of bewerkte) mogen worden
gebruikt tenzij de eigenaar voorwaarden stelt
(voorbeeld OV-gegevens)
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Van theorie naar praktijk
• Hobbels:
- Afstemming tussen RD’s

- Bijhouden beheer.xls en de NRM-site
- Beperkingen NRM-site

• Overstap naar NRM betekent een andere
manier van werken dan voorheen.

- Gebruik van gegevens door derden:
derden krijgen per project onder voorwaarden
toestemming voor het gebruik van gegevens, software
en documenten

Vragen en discussie
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