Architectuurvisie DiS Geo

Vanaf het begin van deze eeuw heeft de overheid gewerkt aan een stelsel van
basisregistraties, om binnen de overheid allemaal dezelfde basisgegevens te gebruiken.
Een logische aanpak voor een samenhangende organisatie met gelijkgerichte doelen.
Stapsgewijs is een stel registraties gerealiseerd, geïmplementeerd en inmiddels in gebruik
en in beheer. Die stapsgewijze aanpak is succesvol geweest in het verbinden van mensen in
hele sectoren om tot afspraken en uitvoering te komen over het delen van gegevens.
Tenminste de helft van de basisregistraties bevat geografische gegevens: gegevens met
locatie en geometrie. Doorontwikkeling in samenhang, DiS Geo, regisseert de stappen naar
een stelsel met samenhangende geo basisgegevens. Daartoe willen we in het hele land
mensen verbinden om tot afspraken en uitvoering te komen over het delen van gegevens.
Hoe we samen omgaan met geo gegevens in de toekomst, daar gaat DiS-Geo over. De
hiervoor benodigde architectuur beschrijven we in deze houtskoolschets. Deze kan als
verbindende visie worden ingezet.
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We kijken bij de regie op samenhang naar alle delen van de nationale geo informatie
infrastructuur.
Die is allereerst opgebouwd uit afspraken over de coördinaatstelsels (referentiestelsels)
die we samen hanteren, zodat we geen misverstanden krijgen over de locatie op de aarde
(geo) en de ruimtelijke omvang (geometrie) van gegevens.
Verder omvat deze gedeeld beeldmateriaal en ander bronmateriaal op basis waarvan de
overheid basisgegevens bepaalt en vastlegt.
De geo basisgegevens vormen de kern van de geo informatie infrastructuur. Voor deze
objectgegevens zijn bijhouding en ontsluiting essentieel om de waarde van de gedeelde
gegevens in het gebruiken ervan te bereiken.
Daarbij is ook terugmelding ofwel feedback belangrijk om de gegevenskwaliteit hoog te
krijgen en houden.
Een 3D voorziening is inmiddels ook aangemerkt als deel van de infrastructuur van
nationaal belang en er zijn naast basisgegevens in basisregistraties ook themaregistraties
in allerlei domeinen en toepassingsgebieden.
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Uiteraard kijken we voor de omgang met geo basisgegevens naar relevante afsprakenkaders die we in Nederland al eerder hebben gemaakt over het omgaan met gegevens in
het algemeen. We willen immers komen tot afspraken waar iedereen zich aan gaat
houden, en houden ons daarom zelf ook aan bovenliggende afspraken.
De Referentie Architectuur van de Nederlandse Overheid biedt zo’n afspraken-kader. Deze
“houtskoolschets” visie geeft de richting aan waar we heen willen. Bij de inrichting
hanteren we het bekende 5-laagsmodel als we een verdere uitwerking van de architectuur
maken.
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De maatschappelijke opgaven waar we voor staan (zoals bijvoorbeeld verwoord in de
Nationale Omgevingsvisie, de NOVI) betekenen voor alle overheden en voor alle sectoren
dat veel partijen met elkaar moeten samenwerken. Niemand kan het alleen, niemand heeft
in zijn eentje alle gegevens en informatie en daarom hebben we gedeelde gegevens nodig
om gedeelde informatie en inzichten te bereiken. Daar zijn we best goed in: we hebben dit
op 10 deelgebieden al succesvol bereikt in de basisregistraties.
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Omdat we op 10 deelgebieden succesvol zijn geweest in het bereiken van goed werkende
basisregistraties zijn er 10 ketens ontstaan. Deze verschillen allemaal van elkaar, we
tekenen ze wel eens als 10 losse eilandjes. Maar het werken met losse gegevenseilandjes
heeft grote nadelen:
1. Het werktempo is per eiland verschillend. Maar op alle eilandjes geldt dat er (veel) tijd
overheen gaat tussen het moment dat actuele gegevens beschikbaar komen bij de
bronhouder en het moment dat iedereen de gegevens kan gebruiken. Terwijl iedereen
actuele gegevens nodig heeft.
2. Gegevens op twee plekken bijhouden levert altijd verschillen op. En dat leidt tot extra
werk, onduidelijkheid, miscommunicatie, misverstanden en minder goede resultaten van
ons werk. Dat is jammer.
3. De manier waarop gegevens “bij elkaar horen” is per eiland goed geregeld. Maar over de
eilanden heen niet. Het is alsof er verschillende talen worden gesproken. Dat is ook zo, het
vakjargon is immers per domein verschillend. Lastig voor gebruikers die van meerdere
eilanden gegevens nodig hebben.
En er is nog een probleem: we kunnen de structuur van de gegevens niet makkelijk
veranderen. Die is namelijk vastgelegd in wettelijke standaarden waarvan we gewend zijn
dat het heel veel tijd kost om ze aan te passen. Terwijl de wereld juist vraagt om
voortdurende aanpassing en verandering!
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Hoe lossen we de genoemde problemen op?
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Door te ontwikkelen van losse eilandjes naar een samenhangend stelsel zodat we aan de
veranderende gebruikersbehoefte kunnen (blijven) voldoen.
DiS = Doorontwikkeling in Samenhang
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Dit is fundamenteel.
We kijken niet langer in eerste instantie van welk eiland een gegeven afkomstig is, maar we
kijken welk gegeven het betreft.
(Let wel: zodra we een Nederlands woord gebruiken om het gegeven aan te duiden, kijken we impliciet
naar het eiland “Nederland”. Maar dus niet meer naar een van de 10 losse eilandjes.)
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We vergelijken de omgang met geo basisgegevens met elektriciteit die we “altijd en overal”
beschikbaar hebben. Over elektriciteit hebben we landelijk afspraken gemaakt en dat heeft
heel veel opgeleverd. Doordat iedereen weet “wat er in zit” en weet “hoe je er bij kunt” is er
een enorme hoeveelheid gebruiksmogelijkheden ontstaan met gigantische toegevoegde
waarde.
Dat komt ook doordat we het heel simpel hebben gehouden: Wat er in zit? Voltage en
spanning. Hoe je er bij kunt? Twee ronde gaatjes naast elkaar, en een optionele verbinding
aan de zijkant om een apparaat te kunnen aarden. Door met iedereen afspraken te maken
en de standaard heel simpel te houden bereiken we de grootste flexibiliteit en de grootste
toegevoegde waarde.
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We willen dat iedereen kan meedoen in het gebruik van de basisgegevens. Ook bezoekers
uit andere landen. De overheid zorgt er voor, en de overheid is van en voor ons allemaal.
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Nu zijn basisgegevens vaak nog voorbehouden aan professionals, doordat ze voortkomen
uit een bepaald domein of een bepaalde sector. We willen bereiken dat iedereen ze
makkelijk kan gebruiken.
We houden met elkaar een “levende kaart” bij, in de BGT wordt dagelijks de kaart in
overeenstemming gehouden met de fysieke werkelijkheid. Bijvoorbeeld als een parkje
wordt aangelegd. Die gegevens worden dagelijks gebruikt voor beheer en onderhoud van
de openbare ruimte als die kaart makkelijk beschikbaar is voor bijvoorbeeld
gemeentemedewerkers.
Voor andere gebruikers is die levende kaart nu niet altijd laagdrempelig beschikbaar.
We willen dat die levende kaart van Nederland ook laagdrempelig beschikbaar is voor de
organisator van een evenement of iemand die een rolstoelvriendelijke wandelroute uitzet.
Er zijn veel gebruikers die met behulp van basisgegevens aanvullende diensten
ontwikkelen. Net als met stroom uit het stopcontact. Daarmee maken ze op hun beurt
weer veel andere gebruikers blij: zo groeit de waarde van de basisgegevens.
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Om goed te kunnen werken met basisgegevens is het noodzakelijk dat je weet wat je er aan
hebt. Dat leggen we vast, met een wettelijke basis. Dat is nu al zo, dat blijft zo. De eisen
aan de gegevens en aan de “gegevens over de gegevens” ofwel de “metadata” worden
verplicht gesteld.
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Bronhouders zijn verantwoordelijk voor basisgegevens. We willen altijd navraag kunnen
doen bij de aangewezen verantwoordelijke partij, en met elkaar de kwaliteit van de
gegevens verhogen, en daarmee de waarde in het gebruik.
Om te komen tot geo basisgegevens winnen bronhouders bronmateriaal in. Dat kunnen
besluiten zijn van bevoegde gezagen, schetsen en tekeningen van burgers en ondernemers,
aktes van notarissen of uitspraken van rechters, enzovoorts.
De bronhouder zorgt dat het bronmateriaal beschikbaar is om te bepalen welke
basisgegevens worden geregistreerd. De bronhouder is ook verantwoordelijk dat gebruikt
bronmateriaal wordt bewaard conform eisen die daar voor gelden.
Een belangrijk bronmateriaal voor geo gegevens is het beeldmateriaal dat wordt
ingewonnen. Luchtfoto’s, panorama beelden, satellietbeelden, puntenwolken en
dergelijke. Een landelijk beschikbare verzameling luchtfoto’s wordt ook als basisgegevens
aangemerkt en beschikbaar gesteld door een daartoe aangewezen bronhouder.
Voor geo gegevens is het verder essentieel dat iedereen begrijpt welke referentiestelsels
worden gebruikt in de basisgegevens. Ook de referentiestelsels zijn basisgegevens. Ook
deze worden beschikbaar gesteld door een daartoe aangewezen bronhouder.
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Bronhouders zijn verantwoordelijk voor de basisgegevens. Dat betekent niet dat zij voor
het beheren van de gegevens zelf de uitvoering van de activiteiten moeten organiseren.
In veel gevallen kunnen degenen die de veranderingen in de fysieke wereld en de
administratieve wereld tot stand brengen het gemakkelijkst en het snelst de gegevens over
die fysieke wereld en administratieve wereld aanpassen.
Als de verantwoordelijke bronhouder hierover afspraken maakt en contracten
overeenkomt kan een leverancier van gegevens direct gegevens opvoeren en wijzigen als ze
beschikbaar komen. De bronhouder geeft daartoe een machtiging aan de leverancier. Deze
is geldig voor de duur van de afspraken en contracten.
Direct opvoeren en wijzigen van gegevens willen we bereiken om de gegevens zo
waardevol mogelijk te laten zijn. Bovendien is zo’n directe manier van werken ook de
meest efficiënte. Tenminste, als de gegevens op de goede manier worden opgevoerd en
gewijzigd. De vereisten blijven geldig.
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Het beheren van de gegevens is voor degenen die veranderingen in de fysieke of
administratieve wereld doorvoeren een administratie last. We willen zorgen dat iedereen
het doet. Daarom willen we dat het met eenvoudige toegang op allerlei (mobiele)
apparaten mogelijk wordt gemaakt voor degenen die het mogen en die weten wat ze doen.
Daarom maken we voor het opvoeren en wijzigen van gegevens handige “services” die
kunnen worden ingebouwd in de manier waarop mensen hun werk doen als ze op een
computersysteem werken. Zo kan het bijhouden zoveel mogelijk automatisch plaatsvinden
zonder veel extra moeite. Uiteraard met behoud van veiligheid en kwaliteit.
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Kwaliteit van gegevens betekent enerzijds voldoen aan specificaties en vereisten, maar
anderzijds vooral voldoen aan verwachtingen van gebruikers. En die verwachtingen
veranderen in de tijd en zijn verschillend per groep van gebruikers. Daarom is het essentieel
dat er contact is tussen gebruikers en bronhouders van dezelfde gegevens. Dat is heel vaak
zo tijdens het ontstaan van gegevens: bij het aanleggen van een park zijn alle betrokkenen
met dezelfde gegevens bezig. Als zij er samen aan werken om die gegevens voor iedereen
bruikbaar te maken en houden, neemt de kwaliteit en daarmee de waarde van de gegevens
toe.
Ook als het park in beheer en in gebruik is, kan de kwaliteit hoger worden door contact. Er
kan een behoefte ontstaan aan gegevens over de soorten bloemen en planten die er
groeien en bloeien. Een parkbeheerder kan deze misschien makkelijk opvoeren en jaarlijks
bijhouden. Misschien ook niet. Of het waardevol is om te doen hangt af van de gebruikers.
Daarom is contact en samenwerking heel belangrijk.
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Oude gegevens verliezen snel waarde. Als we het stratenplan van vorig jaar gebruiken om
te navigeren naar onze bestemming, is in 5 tot 10% van de gevallen iets veranderd
waardoor we niet de optimale route volgen. Daarom werken erg veel mensen
tegenwoordig met een levende kaart in plaats van een papieren kaart die niet mee
verandert.
Om actuele gegevens bij te houden is moeite nodig. Die moeite moet in verhouding staan
tot de waarde die er mee wordt bereikt. Afspraken hierover maken we daarom op een
redelijke manier: we denken er met elkaar goed over na wat haalbaar is en wat wenselijk is,
en hoe het betaalbaar blijft.
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Basisgegevens worden door iedereen gebruikt. Want iedereen wil ze combineren met
andere gegevens om er informatie van te maken die helpt om zijn of haar activiteiten goed
te kunnen uitvoeren. Daarvoor is noodzakelijk dat structuur, relaties en definities duidelijk
zijn.
Niet alle gegevens zijn basisgegevens. De basisregistraties zijn ontstaan in domeinen en
sectoren. Daar blijft een behoefte aan méér gegevens dan er in de basisgegevens zitten.
Om blijvend te zorgen dat de gegevens in een sector een uitbreiding zijn van de
basisgegevens, moeten de spelregels voor de structuur en de relaties en de definities van
de gegevens duidelijk zijn, zowel voor de basisgegevens als voor de sectorgegevens.
Dit zijn we al gewend per basisregistratie, maar willen we nu bereiken voor het gehele
stelsel van samenhangende basisgegevens.
Naast het onderscheid tussen basisgegevens en sectorgegevens is er onderscheid tussen
verplichte basisgegevens en optionele basisgegevens. Dat staat los van de duidelijkheid
over structuur, relaties en definities. Bijbehorende services op basisgegevens werken op
dezelfde manier.
Een goed voorbeeld zijn de verplichte topografische gegevens conform het gegevensmodel
IMBGT dat onderdeel is van het gegevensmodel IMGEO. Bijhouden van verplichte BGT
gegevens en optionele IMGEO gegevens werkt via dezelfde services.
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Niet alle gegevens zijn basisgegevens.
We willen dat ze eenvoudig en makkelijk herbruikbaar zijn in combinatie met andere
gegevens.
Daarom zijn de spelregels voor de structuur en de relaties en de definities van de basis
gegevens zo duidelijk, dat deze ook voor sectorgegevens kunnen worden toegepast.
Sectoren worden uitgenodigd om dezelfde systematiek te hanteren voor hun gegevens om
het de gebruiker zo makkelijk mogelijk te maken. Zo is een unieke identificatie één van de
eisen aan basisgegevens, die door sectoren kan worden overgenomen.
Ook wat betreft de services op basisgegevens is het de bedoeling dat de systematiek van
doorontwikkeling makkelijk ook in sectoren kan worden toegepast.
De gebruiker verwacht dat het stelsel van basisgegevens zich als één geheel gedraagt. Door
één overkoepelende set met spelregels af te spreken kan die verwachting van de gebruiker
worden ingevuld.
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De behoefte aan gegevens zal blijven veranderen. We gaan bijvoorbeeld steeds meer
elektriciteit opwekken uit zon en wind en steeds meer elektrisch rijden. Daardoor ontstaat
de behoefte aan nieuwe basisgegevens zoals windmolens, zonnepanelen en elektrische
laadpalen.
Het toevoegen van nieuwe of andere gegevens betekent het toelaten van meer spelers en
spelstukken, mogelijk het aanpassen van de spelregels en het aanpassen van de
voorzieningen waarmee de gegevens worden opgevoerd en geraadpleegd.
Dat moet regelmatig mogelijk zijn zonder dat het veel moeite kost. We doen het niet
zomaar natuurlijk, maar de hele manier waarop we met basisgegevens omgaan moet die
flexibiliteit bieden. Zowel qua inhoud (“er komt een nieuwe versie van stroom uit het
stopcontact”) als qua voorzieningen (“ik kan dezelfde stekker blijven gebruiken voor de
nieuwe versie van de stroom”).
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Samengevat levert dit op dat we “basisgegevens voor iedereen” bereiken.
Let op: een behoorlijk groot deel van deze visie is al realiteit anno 2020. Er is ook al sprake
van doorontwikkeling naar meer samenhang. We gaan er komen door in de uitvoering van
het werk aan de basisvoorzieningen stapsgewijs vernieuwingen door te voeren die de
benodigde flexibele samenhangende capabilities tot stand brengen.
Daarom staat in deze visie “Werk in uitvoering”.
We zijn er mee bezig, en ook als we samenhang hebben bereikt blijven we veranderen,
omdat de samenleving vraagt om de informatie over de samenleving mee te veranderen.
In 2020 wordt ook wel de term “continu bèta” gebruikt om aan te duiden dat
(door)ontwikkeling nooit stilstaat.
Doen jullie mee?
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De uitgelegde richtinggevende uitspraken nog eens op een rij.
Als je ze nog een keer voorleest, kun je klikken om de symbolen één voor één in beeld te
laten verschijnen:
Een “blokje” als aanduiding van een “gegeven”
Een blauwe pijl met dichte punt voor het raadplegen en gebruiken van gegevens middels
services
Een grijs vlak met vereisten aan structuur en inhoud van geo basisgegevens
Een zegel bij een persoon-met-scherm als aanduiding van een bronhouder
Een met “M” gemarkeerd zegel bij een persoon-met-scherm als aanduiding van een
gemachtigde leverancier van gegevens
Een rode pijl met open punt voor het aanpassen (opvoeren/wijzigen) van gegevens middels
services
Een “vinkje” als aanduiding van kwaliteit
Een “klokje” als aanduiding van actualiteit
Een “hiërarchische structuur met kleurtjes” als aanduiding van een informatiemodel
(conceptueel, logisch, technisch)
Een “ovalen ring met inhoud” met “extensie” als aanduiding van in samenhang bruikbare
basisgegevens en sectorgegevens
Een “Agile” symbool als aanduiding voor de aanpasbaarheid en flexibiliteit van het geheel

22

Architectuurvisie DiS Geo

Totstandkoming met vermelding van degenen die hebben bijgedragen.
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