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Iedereen dezelfde informatie

Online beschikbaar



Informatie is beschikbaar, bruikbaar en bestendig

Alleen mogelijk als het digitaal stelsel eenvoudig is.



Ondersteuning:

Digitaal stelsel voor de omgevingswet



Ondersteuning:

Digitaal stelsel voor de omgevingswet



begripsdefinities

regels

datasets

locaties

Bouwstenen

Omgevingsloket online 

hergebruiken

Bestaande registraties 

hergebruiken

Deze data 

‘online’ brengen

Bestaande W3C 

standaarden voor 

data op het web

Catalogus 



De catalogus als wegwijzer op de laan
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Voorbeeld van de complexiteit:

Het begrip bebouwde kom



Bebouwde kom wegenverkeerswet op de kaart

(verkeersregels, bepaald door de gemeente)



Bebouwde kom wegenwet op de kaart

(onderhoud wegen, bepaald door de Provincie)



En zo zijn er nog wel een paar “bebouwde kommen”



En zo zijn er nog wel een paar “bebouwde kommen”



Gegevenscatalogus verbindt
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Gebruik maken van webstandaarden (vocabulaires)

(RDF, OWL, SKOS, SHACL, DC, DCAT, GR)
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Missing link: standaard voor activiteiten, handelingen en gebeurtenissen

(ODRL?)
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