Afspraken BIM-Loket Beheercommissie CB-NL 2 februari 2018
Aanwezig: Jacqueline Meerkerk, Peter Zwakhals, Henny Stolwijk, Dik Spekkink en Joppe Duindam.

1. Mededelingen
De Stuurgroep heet vanaf nu Beheercommissie CB-NL.
Elke standaard heeft daarnaast een Expertcommissie van inhoudelijk deskundigen en een
Gebruikersgroep. Voor CB-NL is dat nog niet formeel geregeld. Op dit moment beschouwen
we de deelnemers aan de gebruikersbijeenkomsten als leden van de gebruikersgroep.
2. Verslag stuurgroep 1 december 2017
Verslag akkoord.
Namen mogelijke nieuwe leden voor de Beheercommissie:
Joppe zal een aantal mensen benaderen.
Iemand van RWS (Henny vraagt Maaike Beerepoot om naam).
3. Rapportages CBNL 2017
De voortgangsrapportage wordt vastgesteld. Twee nieuwe zaken oranje: oplevering
wijzigingen in CB-NL is wat vertraagd door capaciteitsgebrek bij een van de uitvoerders.
Bovendien is de WIKI gecorrumpeerd. De oorzaak kunnen we niet achterhalen. We werken
deze maand aaneen oplossing om de inhoud weer ter beschikking te hebben.
Verslag CB-NL Beheer en Ontwikkeling, hierin wordt beschreven wat allemaal is gedaan om
tot CB-NL 2.0 te komen. Er is een sparql-query-werkomgeving gecreëerd, die bedoeld is voor
de data-experts binnen organisaties. De omgeving is wel ‘kaal’ vanwege het beperkte
budget. Anderen zullen de viewer blijven gebruiken. De realisatiedatum is verschoven naar
maart. Op de gebruikersdag zal een en ander worden toegelicht. Afspraak is dat Peter zich
wat meer verdiept in de sparql-query omgeving en kommentaar levert.
4. Project Zoeken en Vinden
Er is een concept eindverslag met aanbevelingen, als het is vastgesteld komt 9 maart op de
agenda van de Beheercommissie. Binnenkort eindoplevering door Sysunite van de hele
testomgeving. De vraag is waar we die gaan aanbieden, Bouwend Nederland zal dat niet
doen.
5. Project OTL_BOR
De werkzaamheden zijn grotendeels uitgevoerd. We zitten nu in de fase van afronden laatste
werk en als extra een onderzoek naar de koppeling met GWSW (van Rioned). Een belangrijk
aandachtspunt is nog het koppelvlak naar de beheersystemen van organisaties. We komen
daar nog niet helemaal uit, maar we willen wel een oplossingsrichting voorstellen, die
zonodig in overleg met softwareleveranciers wordt verkend.
Nu wordt ook nog gewerkt aan de opleveringsrapportage. Zodra deze voldoende presentabel
is (niet alleen de techniek) wordt die voorgelegd in de Beheercommissie.
6. Gesprekken netwerk

I.

Overleg Bas van Loenen VW infra/integrale projecten:

Versie OTL1.0 is af. Is gemapt op OTL RWS en deels CB-NL. Nu volgt de vraag hoe te
mappen naar andere opdrachtgevers. Behoefte aan mapping aan CB-NL en via die weg
naar alle opdrachtgevers. Hoeveel concepten kan VolkerWessels mappen op CB-NL? Alles
wat vanuit RWS gemapt is, is mee gemapt.
Behoefte:
•
•

•

•
•
•

II.

meer opdrachtgevers OTL-en in CB-NL
Beheerorganisatie aanpassen
o Kanaal voor feedback en opvolgprocedures
o Project/overleg met bedrijven/organisaties (Volker Wessels/Ballast
Nedam/TBI/BAM?/RWS/Provincie?/etc.)
▪
Project starten
▪
IFC: niet aan de orde. Het informatiemanagement hangt niet aan IFC. VW ontwerpt
zelf in CAD pakketten (native) en koppelen dat aan Relatics
o BSDD nu niet waardevol voor GWW
o Internationale ontwikkelingen raken VW nauwelijks
VW heeft uiteindelijk een andere viewer gekozen en gebruikt die nu.
CB-NL certificering? Nieuw lezen inblazen?
Trimble komt er aan in de B&U.

Overleg met Alexander Worp

Te nemen stappen, No regret:
•

•
•
•
•
Zit de

ENG NL/sfb vertaling (van STABU) vrijgeven. Achter de NL/sfb is een IFC property
gehangen (de vertaling van NL/sfb code naar de IFC classes). Alleen vrijgeven is
benodigd; (aankaarten bij STABU)
Vertaling implementeren in BSDD;
Gezamenlijk benefits van aansluiting CB-NL en BSDD benoemen (workshop); (CBNL)
Mensen meenemen naar Parijs; (wat is Building SMART nu precies?)
Lopende ontwikkelingen bij elkaar brengen (wat doet bijv RWS op IFC gebied/laten
doen daar door Gobar); vragen aan BIM Loket
NL/sfb in CB-NL? Antwoord: ja, de NL-sfb is gemapt aan CB-NL.

7. Gebruikersdag
Vrijdagmiddag 23 maart organiseren we een gebruikersdag.
Onderwerpen:
- Positiebepaling van CB-NL Dik/Henny
- Wijzigingen in CB-NL opzet en sparql-query-omgeving Henny
- Project Zoeken en Vinden Joppe
- Project IMBOR Hans/Niels?
Verder is het belangrijk om signalen en opmerkingen op te halen bij de gebruikers. De
suggestie wordt gedaan om een Lagerhuisdebat te organiseren hiervoor.
8. Jaarplan 2018
Gezien de beperkte financiering zullen aanvullende middelen moeten worden bijeengebracht
om projecten te doen of de inhoud verder te ontwikkelen.

Een mogelijk vervolg op de projecten IMBOR en Zoeken en Vinden.
Aansluiting bSDD en CB-NL is een onderwerp (en mapping CB-NL met IFC). Welke voordelen
gaat dat opleveren? Dit punt wordt in de Beheercommissie van 9 maart geagendeerd
(verschoven van 16 maart). Henny zal Alexander Worp uitnodigen.
We willen een workshop houden over het onderwerp op donderdagmiddag 19 april.
9. Rondvraag
Er worden ILS gemaakt voor diverse partijen (Aedes, universiteiten e.a.). Het goede nieuws is
dat ze willen streven naar afstemming op bestaande ILS-en, zodat er geen onnodige
wildgroei van totaal verschillende methoden/standaarden ontstaat.

Eerstvolgende overleggen:
vrijdag 23 februari 2018 bij BIM-loket in Delft en
vrijdag 9 maart 9.30-11.30 uur bij BIM-loket in Delft (16 maart vervalt)
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