
De moderne overheid kan niet meer 

zonder betrouwbare, actuele en kwalitatief 

hoogstaande data. Data over locaties 

wordt daarbij steeds belangrijker. 

Maatschappelijke uitdagingen zoals de 

energietransitie kunnen we beter aan met 

geodata. Ook bij de uitvoering van wettelijke 

taken speelt locatiedata een steeds grotere 

rol - denk aan de Omgevingswet. 

Het fundament voor al deze overheids- 

taken en -uitdagingen ligt er: dat zijn de  

geobasisregistraties. Ook in de toekomst 

moeten we probleemloos gebruik kunnen 

maken van actuele, correcte en complete 

geodata. Daarom moeten we dit fundament 

blijven onderhouden én doorontwikkelen. 

Dat is wat DiS Geo doet. Maar dat doen we 

niet alleen. Samen zorgen wij ervoor dat 

Nederland op geodata kan bouwen.

Geobasisregistraties als fundament: werk in uitvoering

DiS Geo

DiS Geo staat voor de “Doorontwikkeling in Samenhang van de 

Geobasisregistraties”. Meer informatie en voorbeelden van het 

gebruik van geodata in samenhang vindt u via de volgende kanalen:
Dit is een uitgave van : 

 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties 

 

Februari 2020

Metallic o� wit

Samen met onze partners binnen de overheid, zoals gemeenten en Kadaster, en het bedrijfsleven 
werken we aan het fundament van geodata. Zodat zij, maar ook b.v. hulpverleners en 
bouwbedrijven, kunnen (voort)bouwen op betrouwbare data.

www.geobasisregistraties.nl

DiSGeo@minbzk.nl

@DiS Geo

DiS Geo
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Visie 

Initiatieven/doelen

Missie

DiS Geo werkt stapsgewijs richting deze doelen. Onderweg creëren we waarde door concrete 

tussenstappen te realiseren die op zichzelf al bruikbaar zijn. Samenhang is hierbij het sleutelwoord, 

geo het speelveld. Samenhang creëren we niet alleen. Dat doen we in nauwe samenwerking met 

u, en andere betrokken partijen.

Werkwijze

DiS Geo wil dat iedereen gebruik kan maken van de 

Nederlandse geo-informatie en dat deze aansluit 

bij de behoefte van de gebruikers. Gebruikers van de 

geobasisregistraties uit de publieke en private sector 

staan voor complexe maatschappelijke uitdagingen 

die vragen om een integrale aanpak. Ondanks dat er 

al veel mogelijk is met gecombineerde geodata, weet 

niet iedereen de juiste geo-informatie te vinden en is 

échte integratie nog niet mogelijk.

We bewegen van losse geobasisregistraties op “eilanden” naar één 

samenhangend geheel. DiS Geo stuurt en zorgt ervoor dat alle 

stappen die vanaf nu gezet worden in de doorontwikkeling van 

de (geo)basisregistraties in ieder geval in samenhang gebeuren en 

in lijn met de behoeftes van de gebruiker. Omdat deze behoeftes 

continu veranderen moet ook de geo-informatie infrastructuur 

zijn ingericht op continue doorontwikkeling. Dit betekent snel en 

flexibel aanpassingen kunnen doen waarbij gebruikers altijd kunnen 

blijven vertrouwen op juiste en up-to-date geo-informatie.

Hiertoe werkt DiS Geo aan onderstaande initiatieven (blauw) en stuurt DiS Geo op de volgende doelen (oranje). 
Klik op de onderdelen voor meer informatie. 

Basisvoorziening 3D
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Basisvoorziening beeldmateriaal

Samenhangende 
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...

Visie op integrale voorzieningen 

(bijhouden, ontsluiten en terugmelden)

Samenhangende 

governance & 

financiering 

https://www.geobasisregistraties.nl/basisregistraties/doorontwikkeling-in-samenhang/objectenregistratie

