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Waarom Geonovum ? 

 

 Overheid beter laten presteren met geo-
informatie 

 

 Geonovum maakt geo-informatie van de publieke 
sector toegankelijk, ontwikkelt de standaarden 
die daarvoor nodig zijn, en helpt de overheid 
geo-informatie beter te benutten. 
 

 

 



Publieke uitgaven fysieke omgeving  
 (2011,2013; in miljarden)  

 
 
 
 
 

 

EU Fondsen in NL     1,0 

 

I&M              7,8 

EZ        0,8 

BZK        0,2 

 

Provincies      3,5 

Gemeenten     19,9 

Waterschappen      2,5 

                                             34,7  

       
Bron: AR,2013; Miljoenennota,2013; CBS, 2013; SCP, 2013; Van Zoest, 2014 

 



Aantal fte overheid per bestuurslaag (2009) GI-fte’s 

Rijksoverheid (Ministeries) 650 

Rijksoverheid (ZBO’s – agentschappen) 1.750 

Provincies 250 

Waterschappen 300 

Gemeenten: 
• < 20.000 inwoners                                        450 
• 20.000 – 50.000 inwoners                           600 
• 50.000 – 100.000 inwoners                         350 
• > 100.000 inwoners                                      400 

1.800 

TOTAAL OVERHEID (2010) 4.750 

Overheidsuitgaven geo-informatie (2009) 875 miljoen € 

Omzet geo-ict-bedrijven totaal (2009)  970 miljoen €  

Waarvan in opdracht van de overheid 525 miljoen € 

Bron: Marktmonitor Geobusiness/Geonovum/WUR, 2010 



Formule van Geonovum 

Werken aan 
beschikbaarheid 

Werken aan 
bruikbaarheid 

Werken voor 
de overheid 

Co-creatie als  
strategie 



Meer dan 25.000 geodatasets  
publieke sector (Bregt, 2000) 

 

 



 
Vindbaar 



Metadata standaard maken en implementeren 



Beschikbaar via services 



Knooppunt PDOK 

 72 data verzamelingen 

 

 > 250 webservices 

 

 Met 370 publieke organisaties 
SLA 

 

 Aantal hits 2014: 1,1 miljard 

 

 99,6 % beschikbaarheid 

 

 Data Basisregistraties, I&M, 
Kadaster, RWS, EZ, CBS 

 



Afstemmen en harmoniseren 
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Beschikbaar en Bruikbaar 

# Gebruikers 

Van 1600/dag bij 

start 2010 naar 

4500/dag nu 

# Plannen 

In 4 jaar tijd naar 

bijna 45.000 



Wettelijk verankeren 

 Wet op de invoering van INSPIRE en het Nationaal 
Georegister 

 Basisregistratie voor Adressen en Gebouwen (BAG) 

 Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 

 Basisregistraties Kadaster (BRK) en  Topografie (BRT) 

 Basisregistratie Ondergrond (BRO) 

 Wet Ruimtelijke Ordening (Wro) 

 Wet Informatievoorziening Ondergrondse Netten (WION) 

 Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen 

 Wet rampen en zware ongevallen (WRZO) en het Register 
Risicosituaties Gevaarlijk Stoffen 

 Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO). 



Belangrijkste resultaten 

 Geo-ICT- standaarden voor eOverheid 
investeringen “comply or explain”  

 Data-Standaarden 
 Overkoepelende geo-data standaard (NEN3610) 

 Grootschalige Topografie (BGT/IMGEO) 

 3D Topografie 

 Ruimtelijke Plannen (WRO) 

 Kabels en pijpleidingen (WION) 

 Bouw en infrastructuur (BIM – CB-NL) 

 INSPIRE Implementatie (programmamanagement, 

standaarden)  

 Publieke Dienstverlening op de Kaart(businesscase; 

programmamanagement; standaarden) 

 



Stip aan de horizon 



Geo-standaarden  

2014 

 

– Update Raamwerk van 
Geo-standaarden 

 

– Stelselstandaard 
berichtenverkeer met 
BKWI, KING, LOGIUS 

 

– Vernieuwde validatie-
tools 

 

– Excellent beheer 

 

 



Geo-standaarden  

2015 

 

– Uitvoeren met kwaliteit 

 

– Light 

 

– GITHUB 

 

– Web community 

 

 

 

 



Vormgeven geo-informatie afspraken in sectoren 

2014 

– Ruimtelijke Ordening  

 

– Milieu (INSPIRE) 

 

– Bouw en Infrastructuur 

 

– Energie/Kabels en 
Leidingen; 

 

– Laan van de 
Leefomgeving (definitie) 

 



Vormgeven geo-informatie afspraken in sectoren 

2015 

 

– Omgevingswet 
(programmafase) 

 

– Milieu (INSPIRE) en RO 
(WRO) 

 

– Bouw en Infrastructuur 

 

– Beheer openbare ruimte 

 

– Sociale domein 

 



Waarde ontdekken van nieuwe technologie 
met markt en wetenschap  

2014 

 

 Linked Open Data 

 

 Sensoren 

 

 3D 

 

 Smart Cities Road Map 

 



Waarde ontdekken van nieuwe technologie 
met markt en wetenschap  

2015 

 

 Living Lab Sensordata 

 

 Platform Linked Data 

 

 3D Doorbraak 

 

 Smart Cities (Jaar van 
de Ruimte) 

 



NORA dossier geo-informatie en Geo in 
GEMMA 



OGC ISO/TC 211 

CEN/TC 287 INSPIRE 

 Infrastructurele standaarden, 100% internationaal 

 Europees (INSPIRE) en Nederland, invulling van de semantiek 

 

www.opengeospatial.org www.isotc211.org 

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/ www.gistandards.eu 



Organisatie specifieke  

afspraken 

ISO standaarden 

Nationale standaarden 

Sector standaarden 
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uitwisseling 

ISO/ 
OGC 

INSPIRE Europese standaarden 

Beschrijving van geo-informatie (semantiek) 

+ 34 



INSPIRE: thema’s 

Bijlage I 

– systemen voor verwijzing met 

coördinaten 

– geografisch rastersysteem 

– geografische namen 

– administratieve eenheden 

– adressen 

– kadastrale percelen 

– vervoersnetwerken 

– hydrografie 

– beschermde gebieden 

 

Bijlage II 

– hoogte 

– bodemgebruik 

– orthobeeldvorming 

– Geologie 

 

 

 

 

Bijlage III 

 statistische eenheden 

 gebouwen 

 bodem 

 landgebruik 

 menselijke gezondheid en veiligheid 

 nutsdiensten en overheidsdiensten 

 milieubewakingsvoorzieningen 

 faciliteiten voor productie en industrie 

 faciliteiten voor landbouw en aquacultuur 

 spreiding van de bevolking – demografie 

 gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen 

gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-

eenheden 

 Gebieden met natuurrisico’s 

 Atmosferische omstandigheden 

 Meteorologische geografische kenmerken 

 Oceanografische geografische kenmerken 

 Zeegebieden 

 Biogeografische gebieden 

 Habitats en biotopen 

 Spreiding van soorten 

 Energiebronnen 

 Minerale bronnen 

 



Geo-standaarden en het 
stelsel van 
basisregistraties 

IMGeo 
(NEN3610) 

IMBRO 
(NEN3610) 

TOP10NL 
(NEN3610) 

IMKAD 
(NEN3610) 

StUF LV-BAG 
(NEN3610) 

StUF-WOZ 
NEN3610 voor 
geometrie in 
onderzoek 

StUF  
In onderzoek 





Digi-dingen 
 

 Digikoppeling voor a-synchrone berichten 

 Stelselcatalogus 



Coalitie Akkoord 2013-2017 

 

 

 Invoering Stelselherziening 
Omgevingsrecht  

 

 

 Realiseren van een databank met 
ruimtelijke gegevens 
 

 

 



Eerdere adviezen omgevingswet  
 

 

 Raden voor het omgevingsbeleid: “Zorg voor 
betere ontsluiting van gegevens om 
onderzoeklasten te verminderen”  

 Raad van State: “Onderzoek de mogelijkheid voor 
een data autoriteit om te zorgen dat er minder 
onenigheid over gegevens is”  

 PBL: “Voorkom vertraging projecten door meer 
flexibiliteit in regels en programmatische aanpak 
zoals NSL”  

 Cie Nijpels: “Laat ‘Technische Milieu- dienst’ de 
maximale vergunningruimte uitrekenen 



“In het vonnis  
staat dat de  
Minister van I&M 
ook rekening moet 
houden met de  
meetgegevens 
van DMCR” 



Waarom doen we dit? 

http://www.youtube.com/watch?v=QnykLqkDniI 

 

http://www.youtube.com/watch?v=QnykLqkDniI
http://www.youtube.com/watch?v=QnykLqkDniI


Bron: I&M 



Digitalisering voor de Omgevingswet  
  

 Omgevingswet brengt eenheid in wetgeving leefomgeving 

 Uitvoering vraagt om dezelfde verbeterslag en ontkokering 
in de digitale leefomgeving, met name rondom de 
gegevensvoorziening. 

 Unieke stap: al in wetgevingsproces nadenken over ICT 

 

 

  

 

Bron: I&M 



Streefbeeld voor de Laan 
Voor de initiatiefnemer 

• Betrouwbare informatie op maat 

• Gelijke informatiepositie 

• Minder onderzoekslasten 

 

Voor de belanghebbende 

• Gelijke informatiepositie 

• Betere belangenafweging 

 

Voor het bevoegd gezag 

• Ontzorgen / efficiënter (samen)werken 

• Beter zicht op de leefomgeving / betere besluitvorming 

 

 
Bron: I&M 



Hoe willen we dit streefbeeld bereiken? 

Vermindering van onderzoekslasten, 
kortere proceduretijden en betere 
besluitvorming 

 

 

Verbeterslag in de vindbaarheid en 
kwaliteit van digitale gegevens 

 

 

Huidige voorzieningen en 
databanken reorganiseren als 
stelsel, vanuit de vraag 
geredeneerd en met centrale 
sturing op de hoofdlijnen 

Bron: I&M 



Visie ‘Laan van de Leefomgeving’ 
 

Een voor burgers, bedrijven en bevoegde gezag toegankelijk stelsel van 
informatievoorziening over de fysieke leefomgeving 

Een Laan met: 

 één ingang voor gebruikers 

 centrale regie en goede afspraken 

over financiering 

 één taal 

 gemeenschappelijke voorzieningen  

(stelselcatalogus, registers etc.) 

 vraaggestuurde “informatiehuizen” 

 per domein 

Bron: I&M 



De opbouw van de Laan van de Leefomgeving 

Bron: I&M 



Informatiehuizen 

 Concept om betere informatievoorziening te 
krijgen 

 Vooral een organisatorisch concept 

 Samenwerking ook tussen huizen 

 



Informatiehuizen 

 Mix van voorgeschreven en vrije invulling 

 Voorgeschreven 

– Toewijzing rollen 
 Partner (meerdere) 

 Bestuurlijk verantwoordelijke (één) 

 Huismeester (één) 

 Beheerder (één of meer) 

 Validerende instantie (één of meer) 

– Invulling basisprocessen (het ‘dak’) 

 Vrij 

– Organisatievorm 

– Toewijzing rollen aan organisaties 

 



Algemene verbeteropties huizen 

 Aanbrengen samenhang in lopende 
verbeteracties 

 Implementeren vraagsturing 
 Beter beheer modellen/rekenregels 
 Transitie van eigen data naar koppeling aan 

generieke gegevenssets (verkeer/wegen, 
populatie, 3D topografie) 

 Organiseren dat gemeentelijke data beschikbaar 
komt 

 Data op standaard manier beschikbaar stellen 

 





Stapsgewijze implementatie informatiehuizen 


