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Q&A Webinar “Als stroom uit het stopcontact” 
 
Dit document bevat de uitwerking van de antwoorden op vragen tijdens het Webinar van 19 
mei 2020 over de visie op de Doorontwikkeling in Samenhang van de geobasisregistraties 
naar een stelsel met geo basisgegevens “Als stroom uit het stopcontact”. 
 
In deel één van dit document staan de vragen die gaat over het geheel met betrekking tot 
de doorontwikkeling van de basisregistraties die we in samenhang doen. Deel twee bevat de 
specifieke vragen en daarbij behorende antwoorden die tijdens de sessie gesteld zijn door 
de deelnemers. Deel drie zijn de vragen die vanuit DiS Geo zijn gesteld aan de deelnemers 
door middel van mentimeter en de uitwerking hiervan.  
 

Deel 1- algemene vragen 
 
WAAROM DOEN WE DE DOORONTWIKKELING IN SAMENHANG? 
Omdat we in Nederland voor onze maatschappelijke vraagstukken goede, actuele gegevens 
in samenhang nodig hebben. Er zijn goede gegevens per basisregistratie, maar ze zijn pas 
later te gebruiken dan dat ze ontstaan, gegevens worden dubbel bijgehouden, ze passen 
niet altijd bij elkaar, ze zijn moeilijk te combineren en verandering is lastig door te voeren. 
Dat willen we oplossen.  
 
 
HOE ONTWIKKELEN WE DOOR?  
We brengen de beweging op gang dat iedereen bijdraagt aan het fundament van geodata 
als samenhangend geheel door het formuleren en delen van een gezamenlijke visie: “Geo 
basisgegevens als stroom uit het stopcontact”. Alle stappen die worden gezet in de 
aanpassingen van wetten, standaarden en voorzieningen worden vanaf 2020 hierop gericht.  
 
 
WAT ONTWIKKELEN WE? 
Om alle bestaande geo basisgegevens in de huidige losse basisregistraties als één geheel te 
laten werken, ontwikkelen we een samenhangende architectuur voor rollen, taken en 
verantwoordelijkheden, diensten en voorzieningen. Voor objectgegevens ontwerpen we 
uniforme identificatie, classificatie en definitie van locatie en geometrie. Voor toegang tot 
objectgegevens ontwerpen we uniforme diensten, standaarden en voorzieningen. 
Doorontwikkeling kan vervolgens binnen architectuur en ontwerp worden gestuurd. 
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Deel 2- specifieke vragen 
 
STAAN GEGEVENS AL CENTRAAL IN ONS DENKEN? 
We zetten de gegevens centraal. Een zwart blokje gebruiken we als 
symbool voor een gegeven (een “ding”). Dat doet denken aan een 
groot zwart blok dat op een wereldberoemd plein staat binnen de 
grote moskee van Mekka: de Ka-aba. Die staat centraal in de 
islamitische wereld.  
 
De associatie dat gegevens belangrijk zijn in de wereld past wel bij de 
visie. ☺ 
 
KUNNEN BRONHOUDERS LEVERANCIERS AL MACHTIGEN? 
Het machtigen van leveranciers om gegevens in kerndatabases bij te werken wordt op 
organisatieniveau ook overwogen bij RWS, heb ik wel eens begrepen van een architect bij 
RWS. Ik weet niet wat de status van dat idee nu is. In feite beoogt DisGEO hetzelfde maar 
dan op landelijk niveau. 
 
Dat is goed gezien. Bij verschillende basisregistraties is al sprake van het machtigen van 
leveranciers om gegevens aan te leveren, niet alleen door RWS maar door veel 
overheidsorganisaties die een bronhouderrol invullen. Dit willen we voor alle geo 
basisgegevens mogelijk houden/maken.  
 
HOE SNEL KUNNEN WE ZAKEN AANPASSEN? 
Wat dacht je van juridische drempels? Het aanpassen van een ministeriële regeling heeft 
een doorlooptijd van minimaal 3 maanden. 
 
Dat is waar, en  wordt ook meegenomen in de plannen. De transitie naar een 
samenhangende objectenregistratie heeft een wettelijk spoor. Door in de wet 
overkoepelend te regelen van welke gegevens we basisgegevens bijhouden, en voor details  
te verwijzen naar beheerde standaarden, kan flexibiliteit worden geboden in de uitvoering. 
 
WAT GEBEURT ER MET DE WOZ GEGEVENS? 
 
Voor waardering zijn basisgegevens nodig. De geo basisgegevens in de WOZ zijn in scope 
voor de samenhangende objectenregistratie. 
In het spoor Inhoud (zie DiS Online van 22 april) wordt bepaald hoe huidige WOZ 
objectdelen daarin worden opgenomen. 
Zo voorkom je de dubbelingen en afwijkingen die nu nog tussen bijvoorbeeld de BAG en de 
WOZ bestaan. 
Zie ook https://www.geobasisregistraties.nl/actueel/nieuws/2020/04/15/webinar-
hoofdlijnenrapport-objectenregistratie 
  
 

https://www.geobasisregistraties.nl/actueel/nieuws/2020/04/15/webinar-hoofdlijnenrapport-objectenregistratie
https://www.geobasisregistraties.nl/actueel/nieuws/2020/04/15/webinar-hoofdlijnenrapport-objectenregistratie
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HOE KUNNEN GEBRUIKERS DE KWALITEIT VAN GEGEVENS WETEN? 
Kwaliteitslabelling is noodzakelijk: afhankelijk van wat de gebruiker wenst, zou hij data 
aangeboden moeten krijgen, die voor hem bruikbaar is. Hoe zien jullie dit? 
 
Het beschikbaar stellen van metadata bij de data, met daarin gegevens betreffende de 
kwaliteit, is in scope. Het situationeel aanbieden van data die bruikbaar is, hangt af van 
situatie en gebruiker. Hier ligt een vraagstuk dat te maken heeft met beoordeling en 
interpretatie van gegevens. Goed om over mee te (blijven) denken. Er zijn ongetwijfeld 
allerlei mogelijkheden en oplossingen die hier bij passen.   
 
WAT IS DE SCOPE? 
Ik begrijp, dat de kern van DIS Geo de BAG en de BGT is. Met aanpassingen om beter in de 
informatiebehoefte van een scala aan gebruikers te voldoen. Klopt dat? 
 
In eerste instantie richten we ons op BGT, BAG, BRT, BRK en BRO en aansluitend gegevens 
uit het domein BOR (Beheer Openbare Ruimte). De precieze volgorde van transitie is nog 
niet vastgesteld. 
 
HOE IS DE RELATIE MET DE OMGEVINGSWET? 
BRK en BRO sluiten wat later aan ... maar daarvoor zijn zeker WKPB onderdelen van belang 
voor koppelingen op object niveau. Hoe zien jullie dit? 
 
Het tempo op de korte termijn van de Omgevingswet kunnen we niet ondersteunen. De 
Omgevingswet moet wel verplicht gebruik maken van de basisregistraties, dus ook van de 
toekomstige samenhangende objectenregistratie. De WKPB is bewust versneld uitgevoerd 
met als belangrijkste driver de Omgevingswet en het informatiehuis Ruimte. Deze is naar 
verwachting per 1-1-2021 beschikbaar. 
 
WORDT AANGESLOTEN BIJ HET IMROI? 
Het IMROI Informatie Model Representatief Object Informatie kan van toegevoegde waarde 
zijn. 
 
Dank voor de suggestie. Geonovum is betrokken om aansluiting met en tussen alle 
relevante informatie modellen te borgen. 
 
HOE BEHEREN WE DE RELATIES TUSSEN GEGEVENS? 
“Is er een OTL van de basisregistraties? En waar is deze te vinden?” 
We kijken hoe we in de toekomst kunnen zorgen dat de samenwerkende partijen in deze 
behoefte voorzien. 
 
“Het kan heel interessant zijn om de Provincie use case te delen bij majeure projecten 
tussen verschillende bronhouders om geen discussie over definitieboeken te hoeven 
voeren. 
Voorkomt "langs elkaar heen praten" (crommunicatie)! 
Ik denk dat dit de gebruiksvriendelijkheid van basisgegevens zal verbeteren. 
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Wij hebben nu afstemming met provincie en waterschap, het projectbureau levert ons 
afzonderlijk aan.. maar wij willen gezamenlijk kwaliteit en levering checken. Dus hebben we 
hier behoefte aan. 
“Er is een interprovinciale OTL in ontwikkeling bij CROW” 
Centraal beheren van een OTL lijkt me handig! Of toch ieder voor zich? 
De basis centraal zou ik zeggen. Plusgegevens in afspraak. 
 

Deel 3- feedback op de visie 
De gezamenlijke visie: “Geo basisgegevens als stroom uit het stopcontact” is gepresenteerd 

in de het eerste deel van de workshop. Wat vind je sterk aan het verhaal? 
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De gezamenlijke visie: “Geo basisgegevens als stroom uit het stopcontact” is gepresenteerd 

in de het eerste deel van de workshop. Wat mis je nog in het verhaal? 

 

 

 



 

6 

 

 
 
 
Jullie dragen ook bij aan het realiseren van de gezamenlijke visie: “Geo basisgegevens als 

stroom uit het stopcontact”. Wie hebben we nog nodig? 
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