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Agenda

► 09:50 - 10:00 Virtuele inloop

► 10:00 - 10:10 Welkom en introductie door Natalie Moreno Robles (DiS Geo)

► 10:10 - 10:35 Presentatie Als stroom uit het stopcontact 

Bart-Jan de Leuw (DiS Geo) en Marcel Reuvers (Kadaster)

► 10:35 – 10:50 Ophalen input deelnemers 

► 10:50 – 11:00 Rode draad input

► 11:00 – 11:45 Aanpak denktank en use cases bespreken

► 11:45 - 12:00 Eventuele uitloop en Napraat met Bart-Jan en Marcel

► 12:00 Einde webinar
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Kernteam denktank

Bart-Jan de Leuw MinBZK

Wim Bakkeren VNG

Linda van den Brink Geonovum

Marcel Reuvers Kadaster

Mede auteurs:

Arnoud de Boer (Geonovum)

Marcel Rietdijk (VNG)

André van Brussel (DiSGeo)
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Samen werken we continu aan dit 

fundament. Samen ontwikkelen we door!
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Werk in uitvoering



Situatie

Huidige maatschappelijke opgaven zijn 
complex: “genoeg woningen bouwen”, 
“land leefbaar houden”, “aarde niet 
uitputten”, “economie duurzaam maken”.

Oplossingen vinden we door allerlei 
verschillende gegevens te combineren.

Die gegevens zijn in samenhang nodig 
voor burgers, bedrijven en overheden om 
met zijn allen het land beter te maken.

We hebben daarvoor het stelsel van 
basisregistraties gemaakt dat actuele 
en gevalideerde gegevens bevat.



Het probleem We hebben tien basisregistraties met ketens van 
bronhouders die gegevens inwinnen en bijhouden, 

en gebruikers die gegevens afnemen. Actuele en 
gevalideerde gegevens zijn echter niet goed in 
samenhang te gebruiken, want

• De gebruikers krijgen de gegevens (veel) later dan 
ze ontstaan.

• Gegevens worden dubbel bijgehouden, op 
meerdere plekken: sommige zelfs in 4 of 5 
basisregistraties.

• Het is moeilijk om gegevens te combineren, omdat 
afnemers zelf verschillende bronnen moeten 
raadplegen en samenhang moeten uitzoeken. 

En het veranderen van de structuur van gegevens is 
een hele lastige opgave. 



Vraag:

Hoe krijgen én houden we goede actuele basisgegevens voor iedereen beschikbaar, 
zodat we goede oplossingen voor onze maatschappelijke opgaven kunnen vinden?
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Houtskoolschets van een antwoord

Deze presentatie is een voorzet voor de gewenste toekomstige geo-

basis-gegevens-huishouding van Nederland.

“Van een stel (basis)registraties naar één betrouwbare actuele 

verzameling geo-basisgegevens”.



We stellen de gegevens centraal, niet de registraties 



Afnemers 
Gebruikers

afnemen
gebruiken

Bronnen

toevoegen

“Als stroom uit het STOPcontact”

Gestandaardiseerd 
electriciteitsnetwerk

220V max 10A~

12 V max 0,2A~
aansluiting op het netwerk

aansluiting op het netwerk



Er zijn basisgegevens van en voor iedereen



Raadplegen

Basisgegevens zijn laagdrempelig beschikbaar en 

bruikbaar voor iedereen

services

services



Basisgegevens voldoen aan vereisten

services

services

Basisgegevens met identificatie, metadata, 
basisclassificatie, locatie, geometrie

Meervoudig hergebruik 
In meerdere sectoren



Opvoeren
Wijzigen

Bronhouders zijn verantwoordelijk voor basisgegevens

services

services

Basisgegevens met identificatie, metadata 
basisclassificatie, locatie, geometrie



Opvoeren
Wijzigen

Bronhouders kunnen leveranciers machtigen 

services

services

M

M

Basisgegevens met identificatie, metadata 
basisclassificatie, locatie, geometrie



Opvoeren
Wijzigen

Gegevens aanpassen kan makkelijk en goed

services

services

M

M

Basisgegevens met identificatie, metadata 
basisclassificatie, locatie, geometrie



Raadplegen

Opvoeren
Wijzigen

Gebruikers en bronhouders werken samen aan de 
kwaliteit van gegevens

services

services

Basisgegevens met identificatie, metadata 
basisclassificatie, locatie, geometrie



Raadplegen

Opvoeren
Wijzigen

Basisgegevens zijn zo actueel en volledig als 
redelijkerwijs mogelijk

services

services

Basisgegevens met identificatie, metadata 
basisclassificatie, locatie, geometrie



Gegevens passen bij elkaar en bij andere gegevens: 
relaties tussen gegevens zijn voor gebruikers 
duidelijk, en gegevens zijn in samenhang bruikbaar

services

services
Sectorgegevens

Basisgegevens met identificatie, metadata 
basisclassificatie, locatie, geometrie



Raadplegen

Opvoeren
Wijzigen

De gegevensstructuur kan snel genoeg meegroeien 
met de gebruiksbehoefte

services

services

Nieuw gegeven

Sectorgegevens

Basisgegevens met identificatie, metadata 
basisclassificatie, locatie, geometrie



Raadplegen

Opvoeren 
Wijzigen

Basisgegevens voor iedereen

Aanvullende 
dienst

Aanvullende
dienst

services

services

M

M

Basisgegevens met identificatie, metadata 
basisclassificatie, locatie, geometrie



Raadplegen

Opvoeren 
Wijzigen

Basisgegevens voor iedereen

Aanvullende 
dienst

Aanvullende
dienst

services

services

M

M

Sectorgegevens

Basisgegevens met identificatie, metadata 
basisclassificatie, locatie, geometrie



Waarden omtrent basisgegevens op een rij:

1. Basisgegevens zijn van en voor iedereen

2. Basisgegevens zijn laagdrempelig beschikbaar en bruikbaar voor iedereen

3. Basisgegevens voldoen aan vereisten

4. Bronhouders zijn verantwoordelijk voor basisgegevens

5. Bronhouders kunnen leveranciers machtigen

6. Gegevens aanpassen kan makkelijk en goed

7. Gebruikers en bronhouders werken samen aan de kwaliteit van gegevens

8. Basisgegevens zijn zo actueel en volledig als redelijkerwijs mogelijk

9. Gegevens passen bij elkaar: relaties tussen gegevens zijn voor gebruikers 
duidelijk, en gegevens zijn in samenhang bruikbaar

10.De gegevensstructuur kan snel genoeg meegroeien met de gebruiksbehoefte

Sectorgegevens

M



Raadplegen

Opvoeren 
Wijzigen

Basisgegevens voor iedereen

services

services

Samenhangende Basisgegevens met identificatie 
basisclassificatie, locatie, geometrie

M

M



Alle overheden delen gegevens, door hun processen 

los van de gegevens te organiseren



Raadplegen

Wijzigen

Basisgegevens voor iedereen

Aanvullende 
dienst

Aanvullende
dienst

WAT STAAT HIER EN WAT KOMT 
HIER WANNEER BIJ ???



Raadplegen

Wijzigen

Basisgegevens voor iedereen

Aanvullende 
dienst

Aanvullende
dienst

services



Geo basisgegevens in samenhang

De informatiemodellen

De relaties om gegevens te koppelen

De objecten (“digital twin”)

Het bronmateriaal

Het referentiestelsel



Sectorgegevens

services

services

Sectorgegevens







Om mensen te inspireren mee te doen, 
communiceren we van binnen naar buiten:

Waarom willen we geo basisgegevens altijd en 
overal (als stroom uit het stopcontact)?

Hoe maken we dit mogelijk?

Wat is daarvoor nodig?

Denktank: We beginnen met “Waarom”

IT-inrichtingsmodel 

(componenten en 
verbindingen)



H1 ‘20:
Denktank

H2 ‘20:
Klankbordgroep

Houtskoolschets

(richtinggevende visie en uitspraken)

Functionele indeling

(inwinnen & bijhouden, verstrekken & afnemen, toezien, kwaliteit beheren)

Juridisch 
inrichtingsmodel

(wet- en regelgeving)

Wet op de 

Geo basisgegevens

MR, AMvB

Financieel 
inrichtingsmodel

(bekostiging)

Dienstenaanbieders

met kosten en 
opbrengsten

Organisatorisch 
inrichtingsmodel 

(rollen, taken, 
verantwoordelijkheden)

Overheid 
bestuursorganen

Burgers, bedrijven

Informatie 
inrichtingsmodel

(informatiemodel)

Conceptueel, logisch, 
technisch 

informatiemodellen

IT-inrichtingsmodel 

(componenten en 
verbindingen)

Technisch 
inrichtingsmodel

(talen, technologieën)

R
ich

ten
   ->   In

rich
ten

Vervolg op houtskoolschets



1. Gemeente Gouda – Margot Quist

2. Gemeente Gouda – Ingmar Kim

3. Informatiehuis Water – Koos Boersma

4. Provincie Gelderland – Anouk Bosch

5. Provincie Noord-Holland – Niels Hoffmann

6. Omgevingsdienst ZO Brabant – Remco Rinzema

7. Rijnmond Milieudienst - Jaap Scholtens 

8. MinEZK/RVO – Jeroen Baltussen

9. Instituut Fysieke Veiligheid – Han Schutte

10.Instituut Fysieke Veiligheid – Ricardo Kleijweg

11. Rijkswaterstaat – Boy Haenen

12. Omgevingswet – Tony Sloos

13. Waarderingskamer – Ruud Kathmann

14. MinBZK – Elise Wagenmakers

15. ICTU – André van Brussel

16. Kadaster – Marcel Reuvers

17. VNG-R – Wim Bakkeren

18. Geonovum – Linda van den Brink

19. MinBZK - Bart-Jan de Leuw

Deelnemers denktank
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Use case benadering

Deel 0 Organisatie en gebruiksbehoefte (“use case”)
Welke rollen in welke organisatie(s) willen welke processen uitvoeren voor welke doelen?

Deel 1 Gegevens
Welke gegevens zijn er nodig voor de use case, welke gegevens zijn basisgegevens en welke zijn domein-
specifieke kerngegevens, en welke kwaliteit verwachten we er van (nu of straks)?

Deel 2 Diensten
Welke diensten zijn er nodig voor de use case, welke service levels zijn er van toepassing, en welke 
diensten of service levels ontbreken op dit moment?

Deel 3 Voorzieningen
Welke voorzieningen zijn er momenteel om die diensten te leveren?



35

Focus 1e workshop denktank (maart)

Deel 0 Organisatie en gebruiksbehoefte (“use case”)
Welke rollen in welke organisatie(s) willen welke processen uitvoeren voor welke doelen?

Deel 1 Gegevens
Welke gegevens zijn er nodig voor de use case, welke gegevens zijn basisgegevens en welke zijn domein-
specifieke kerngegevens, en welke kwaliteit verwachten we er van (nu of straks)?

Deel 2 Diensten
Welke diensten zijn er nodig voor de use case, welke service levels zijn er van toepassing, en welke 
diensten of service levels ontbreken op dit moment?

Deel 3 Voorzieningen
Welke voorzieningen zijn er momenteel om die diensten te leveren?



Denktank 5 maart



Use case 
“Integraal ondersteunen
energietransitie EZ/RVO” 

Use case 
“Integraal inspecteren en 
toezien Omgevingsdienst” 

Use case 
“Integraal beheren 
assets Provincie” 

Use case 
“Integraal behandelen 
aanvragen diensten van
Gemeente” 

Use case “Integraal beheren  
waterhuishouding WS/IHW” 

Use case 
“Veiligheids incidenten oplossen” 

Basisgegevens

Geo Basisgegevens

services

services
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Focus 2e workshop denktank (mei)

Deel 0 Organisatie en gebruiksbehoefte (“use case”)
Welke rollen in welke organisatie(s) willen welke processen uitvoeren voor welke doelen?

Deel 1 Gegevens
Welke gegevens zijn er nodig voor de use case, welke gegevens zijn basisgegevens en welke zijn domein-
specifieke kerngegevens, en welke kwaliteit verwachten we er van (nu of straks)?

Deel 2 Diensten
Welke diensten zijn er nodig voor de use case, welke service levels zijn er van toepassing, en welke 
diensten of service levels ontbreken op dit moment?

Deel 3 Voorzieningen
Welke voorzieningen zijn er momenteel om die diensten te leveren?



Categorie Soort dienst Beschrijving dienst

META Dienstenaanbod Gegevenscatalogus Toevoegen diensten voor kwaliteitszorg/toezicht

DIENSTEN Gegevendienstencatalogus

toevoegen/wijzigen gegevensaanbod

toevoegen/wijzigen validatie rules

FACILITEREN Diensten die een user interface bevatten DIS-Geo Viewer

GEBRUIK Kwaliteitsdashboard Bronhouders

Kwaliteitsdashboard Gebruikers

VOOR Diensten voor ontsluiting/ verstrekking

AFNEMERS Ontsluitingsdiensten Ontsluitingsgdiensten Direct raadplegen (doorlopend)

Downloaden van gegevens (periodiek)

notificaties afnemers

SERVICELEVEL terugmelden afnemers

VEEL&VAAK Regie-op-gegevens diensten beheren toestemming

inzien uitwisseling/afname eigen gegevens
…Zouden regie op gegevens diensten niet een aparte categorie moeten zijn (voor 

de “geregistreerden” 

Dienstenautorisatie doelbinding en toestemming

logging van raadplegingen (audit trail)

VOOR Diensten voor objectenbeheer / bijhouding

BRONHOUDERS Gegevensboekhouding validatie

algoritmen

logging van transacties (audit trail)

SERVICELEVEL Diensten voor objectenbeheer / bijhouding registratie opvoeren, wijzigen (CUD)

PASSEND notificaties bronhouder

terugmelden bronhouder

Regie op gegevensdiensten inzien

corrigeren

Dienstenautorisatie doelbinding en toestemming

logging van registratie (audit trail)

ONDERSTEUNING Ondersteunende diensten authenticatie

autorisatie

betaaldiensten



Denktank 13 mei
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Focus 3e workshop denktank (juni)

Deel 0 Organisatie en gebruiksbehoefte (“use case”)
Welke rollen in welke organisatie(s) willen welke processen uitvoeren voor welke doelen?

Deel 1 Gegevens
Welke gegevens zijn er nodig voor de use case, welke gegevens zijn basisgegevens en welke zijn domein-
specifieke kerngegevens, en welke kwaliteit verwachten we er van (nu of straks)?

Deel 2 Diensten
Welke diensten zijn er nodig voor de use case, welke service levels zijn er van toepassing, en welke 
diensten of service levels ontbreken op dit moment?

Deel 3 Voorzieningen
Welke voorzieningen zijn er momenteel om die diensten te leveren?





BIJLAGEN



VOORBEELD: USE CASE Provincie / RWS

ALS provincie
WIL IK gegevens van alle wegen en andere te beheren arealen
ZODAT IK de Uitvoering van mijn taken kan aansturen en monitoren



USE CASE Provincie / RWS
Als OBJECTBEHEERDER en als GEODEET hebben we 2 verschillende wereldbeelden met 
verschillende informatiebehoeftes. Huidige standaarden geven verschillende gegevens, 
koppelvlakken en systemen.
GEODEET: Wegdelen en ondersteunende wegdelen
OBJECTBEHEERDER: Verhardingsdelen
Het kan lukken om beide werelden te bedienen met BASIS gegevens die aangevuld met KERN 
en EIGEN gegevens worden omgezet in informatie.
In sommige gevallen zal het verschil in context niet overbrugbaar zijn.
“Door mapping van OTL’s en Linked Data technologie kunnen we dichtbij komen.”

“Genetwerkte samenleving” kent geen losse silo’s en afdelingen meer, dus BEGRIP 
VOOR ELKAAR en VERBINDENDE TECHNOLOGIE zijn noodzaak.

Taxonomie: Object Type Library (OTL) met gegevens en hun relaties









USE CASE Provincie / RWS

Welke gegevens bestel je bij je aannemers bij aanleg en bij 
beheer & onderhoud van een areaal?

Nu:
Informatie Leverings Specificatie (ILS)
BEGRIP VOOR ELKAAR: heldere definities en relaties
Levering van verschillende bestanden aan verschillende 
systemen na afronding project(fase)

Straks:
VERBINDENDE TECHNOLOGIE
Levering van gespecificeerde gegevens aan uniforme services, 
direct bij ontstaan tijdens project(fase), direct gevalideerd 

Taxonomie: Object Type Library (OTL) 
met gegevens en hun relaties

De verschillende ILS-en specificeren de Informatie Levering Specificatie voor de 

verschillende informatieproducten die tijdens de vorming van het Digitaal bouw dossier 

opgeleverd worden. Het Digitaal Bouw Dossier is een aggregatie van informatie die in 

verschillende systemen opgeslagen wordt. De ILS-en verwijzen naar de OTL voor de 

definities en relaties van de te leveren informatie.



Basisgegevens met identificatie 
basisclassificatie, locatie, geometrie

Denk mee over de inhoud

https://www.geobasisregistraties.nl/documenten/rapport/2020/04/10/reviewversie-
hoofdlijnenrapport-samenhangende-objectenregistratie

https://www.geobasisregistraties.nl/documenten/rapport/2020/04/10/reviewversie-hoofdlijnenrapport-samenhangende-objectenregistratie


https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/basisregistraties-en-
stelselafspraken/stelsel-van-basisregistraties/stelselplaat/

https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/basisregistraties-en-stelselafspraken/stelsel-van-basisregistraties/stelselplaat/

