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Managementsamenvatting
Bij de uitvoering van de Omgevingswet zoekt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
(IenM) een rol voor het bedrijfsleven bij de uitwerking en realisatie van de daarvoor
benodigde digitale hulpmiddelen. De programmaorganisatie GOAL heeft een globaal
ontwerp
gemaakt
van
het
“Digitale
stelsel
Omgevingswet”
(zie
www.omgevingswet.pleio.nl). Ze wil de opzet van dit digitale stelsel en de mogelijkheden
daarvan voor het bedrijfsleven graag laten toetsen op toekomstbestendigheid en
innovatieve mogelijkheden door middel van een ICT Haalbaarheidstoets.
De antwoorden van de marktpartijen op de hoofdvragen die door GOAL zijn gesteld, zijn
als volgt samen te vatten.
Zijn de uitgangspunten en ontwerpprincipes voor het digitaal stelsel passend?
De aanwezige marktpartijen zien de uitgangspunten en ontwerpprincipes als werkbaar,
realistisch en zinvol. Ze bieden ruimte voor een actieve en op innovatie gerichte inzet van
marktpartijen, uiteraard onder voorbehoud van nadere uitwerking, die zeker nog nodig is.
Daarbij is een aantal keer de vraag gesteld of bij uitwerking van de business case het
principe dat de gebruiker centraal staat wel gehandhaafd kan worden. Als rol van de
overheid verwachten de marktpartijen vooral een kaderstellende en regulerende rol.
Marktpartijen zoeken nog wel naar het “business model”: wie betaalt wie waarvoor? Zet de
overheid betaalde opdrachten in de markt en/of laat ze het aan marktpartijen over om zelf
diensten aan te bieden aan gebruikers van de Laan van de Leefomgeving? Er is met de
uitgangspunten en principes een goede basis gelegd, maar de verdere uitwerking en
detaillering bepaalt of en hoe marktpartijen zelf initiatief kunnen en willen nemen om de
Laan te realiseren.
Is de indeling in drie onderdelen (gebruikerstoepassingen, laaninfrastructuur en
gegevens) passend bij de mogelijkheden van verschillende leveranciers?
Kort gezegd kan als antwoord namens de markt gezegd worden: ja, het is passend! Een
cruciale rol is er voor de Informatiehuizen en de daarin aanwezige data. Daar ligt de kern
van de sturing door de overheid. De “vrije ruimte” voor de markt zit aan de kant van de
toepassingen. Maak duidelijk welke spelregels je daarvoor wilt hanteren, in termen van
open source en (vooral) open standaarden. Maar stel ook spelregels op voor de
“Huismeesters” van de Informatiehuizen.
De marktpartijen verwachten in de infrastructuur en bij de informatiehuizen toch meer
traditionele aanbestedingen van de overheid als opdrachtgever. Ook omdat marktpartijen
één aanspreekpunt en/of regie wenselijk achten voor afspraken over service level en
inhoud van de infrastructuur en/of gegevens om het stelsel als geheel te laten werken.
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Welke aanbevelingen zijn, aanvullend op de beschrijving van de koppelvlakken in
de Programmadefinitie, te geven zodanig dat de verschillende digitale onderdelen
(van verschillende) leveranciers onafhankelijk van elkaar ontwikkeld en beheerd
kunnen worden?
Vanuit de marktpartijen is aangegeven dat het cruciaal is om steeds te denken vanuit de
gebruikers (links in het model) door naar de gegevens (rechts in het model). Daarbij staan
service levels centraal die door de koppelvlakken moeten worden “gerealiseerd”.
De rollen van overheid en marktpartijen kunnen in het proces rondom het vaststellen van
de koppelvlakken ook beter gedefinieerd worden. Verder worden er door de marktpartijen
geen blokkerende zaken gezien, maar zouden er wel zaken blokkerend kunnen worden en
daar zou in gezamenlijkheid moeten worden opgetrokken. Verder stellen de marktpartijen
dat koppelvlakken gaan over het halen en brengen van data en daar zijn al heel veel
standaarden voor die gebruikt kunnen en moeten worden.
Een andere belangrijke aanbeveling van de markt is vooral ook rechtstreekse
koppelvlakken op de benoemde componenten te realiseren. Dat maakt het mogelijk dat
marktpartijen niet per definitie de ‘officiële’ keten hoeven te volgen. Verder is van belang
ervoor te zorgen dat er een goede balans is tussen de breedte van het koppelvlak en de
beheerbaarheid van het aantal koppelvlakken.

Eindrapportage ICT Haalbaarheidstoets Digitale stelsel Omgevingswet

Pagina 4 van 42

1

Inleiding

1.1

Aanleiding

Voor de uitvoering van de Omgevingswet heeft de programmaorganisatie GOAL van het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) een globaal ontwerp gemaakt van het
“digitaal stelsel van de Laan van de Leefomgeving” (zie www.omgevingswet.pleio.nl). Ze
wil de opzet van dit digitale stelsel laten toetsen op toekomstbestendigheid en innovatieve
mogelijkheden door middel van een consultatie onder een brede vertegenwoordiging van
de markt. Het Ministerie heeft gekozen om deze consultatie uit te laten voeren door het
houden van de ICT Haalbaarheidstoets.
1.2

ICT Haalbaarheidstoets

De ICT Haalbaarheidstoets is een instrument van branchevereniging Nederland ICT dat
door de Overheid ingezet wordt om in een vroegtijdig stadium in de markt pre-competitief
te toetsen of een strategie voor een project of aanbesteding haalbaar en realistisch is. De
toets is ontwikkeld in samenwerking met de Ministeries van BZK en EZ, is onderdeel van
de iDialoog (de samenwerking tussen Rijk en ICT Bedrijfsleven) en wordt sterk
gestimuleerd vanuit de Rijksoverheid.
De ICT Haalbaarheidstoets wordt onder verantwoordelijkheid van de projectleider van
Nederland ICT uitgevoerd. Uitvoering geschiedt voor een groot deel door PBLQ-HEC. In
Nederland is de ICT Haalbaarheidstoets circa 25 keer uitgevoerd.
Het proces om de ICT Haalbaarheidstoets uit te voeren bestaat uit zes opeenvolgende
stappen:
Stap 1: De vraagstelling
Een overheidsorganisatie komt met een vraag, concept of idee naar Nederland ICT om
deze voor te leggen aan ICT-bedrijven. Nederland ICT formuleert in overleg een
heldere vraagstelling en doet een aankondiging van de ICT Haalbaarheidstoets aan de
markt.
Stap 2: Deelnemers workshop
In overleg met Nederland ICT selecteert de vragende overheidsorganisatie een aantal
ICT-bedrijven, dat wil deelnemen aan de workshop.
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Stap 3: De workshop
Nederland ICT organiseert een workshop waarin de deelnemers discussiëren over de
haalbaarheid van de vraag, het concept of idee. Ook de vragende overheidsorganisatie
neemt actief deel aan de workshop.
Stap 4: De concepttoets
Op basis van de resultaten van de workshop stelt Nederland ICT een conceptrapportage op.
Stap 5: De tweede ronde
Nederland ICT legt de conceptrapportage voor aan de ICT-bedrijven die deelnamen aan
de workshop. Op individuele basis kunnen zij schriftelijk reageren en aanvullingen
geven.
Stap 6: De definitieve toets
Waar mogelijk verwerkt Nederland ICT de aanvullingen van de workshopdeelnemers.
De ICT Haalbaarheidstoets wordt daarna geanonimiseerd aangeboden aan de vragende
overheidsorganisatie.
De toets levert een advies op dat in een vroegtijdig stadium aangeeft of het digitale stelsel
Omgevingswet succesvol kan zijn en onder welke voorwaarden de kans op succes vergroot
kan worden.
1.3

Aanpak

Conform het concept van de ICT Haalbaarheidstoets zijn de volgende stappen uitgevoerd:
De programmaorganisatie GOAL van het Ministerie van IenM heeft een kort
omschreven vraag aan de markt over het digitale Stelsel Omgevingswet aan Nederland
ICT voorgelegd;
Nederland ICT heeft op 27 augustus 2014 alle marktpartijen (leden en niet-leden)
uitgenodigd voor een workshop waarin zij kunnen reflecteren op de haalbaarheid van
het idee/concept. Parallel aan de uitnodiging door Nederland ICT, is de aankondiging
geplaatst op de websites van GeoBusiness Nederland, het Ministerie van IenM en
Geonovum;
Een groot aantal bedrijven heeft zich aangemeld voor de workshop. Omdat het
Ministerie van IenM alle partijen wilde beluisteren is de workshop gesplitst in twee
delen. Deel 1 is op 25 september 2014 gehouden (16 marktpartijen) en deel 2 op 20
oktober 2014 (20 marktpartijen). Een lijst met deelnemers is opgenomen in bijlage A;
In de workshop zijn de deelnemende bedrijven (de markt) en de vragende partij
programma GOAL een dialoog aangegaan over de vraagstelling;
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Onder auspiciën van Nederland ICT is het resultaat van de workshop verwerkt in een
geanonimiseerde conceptrapportage;
De conceptrapportage is aan de markt voorgelegd voor commentaar. Daarna is het
rapport definitief gemaakt en namens de markt aangeboden aan het programma GOAL;
Het eindrapport is openbaar gemaakt via de website van Nederland ICT, GeoBusiness
Nederland, het Ministerie van IenM en Geonovum en is tevens aan de deelnemende
bedrijven toegestuurd.
1.4

Indeling rapport

De indeling van het rapport is als volgt:
In hoofdstuk 2 wordt de vraagstelling van het Ministerie van IenM aan de markt over
het programma GOAL uiteengezet. Deze vraagstelling is samengevat in drie
hoofdvragen.
De drie hoofdvragen worden beantwoord in de hoofdstukken 3, 4 en 5.
In hoofdstuk 6 staan tot slot de conclusies die IenM tijdens de werksessies heeft
getrokken, en de overige aanbevelingen die de markt tijdens de werksessies
resumerend gaf.
In bijlage A staan de deelnemers aan de workshop genoemd.
In bijlage B zijn enkele foto’s van de sessies opgenomen.
In bijlage C wordt een korte samenvatting van het Digitaal Stelsel Omgevingswet, ook
wel “de Laan van de Leefomgeving”, gegeven ten behoeve van de genodigden voor
deze ICT Haalbaarheidstoets.
Voor hoofdstukken 3 t/m 6 geldt dat de rapportage afzonderlijk verslag doet van
werksessie 1 op 25 september en werksessie 2 op 20 oktober. Dit om een eventueel
verkeerde duiding en interpretatie achteraf te voorkomen.
In dit rapport wordt generiek verwezen naar ‘de markt’, hoewel niet in alle gevallen alle
deelnemers een bepaalde mening hebben onderstreept.
Voor meer informatie of vragen inzake dit rapport kunt u contact opnemen met de
projectleider van Nederland ICT: Floor Lekkerkerker, tel. 0348 – 49 36 36 of via e-mail:
haalbaarheidstoets@nederlandict.nl.
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2

Vraagstelling

2.1

Aanleiding

Bij de uitvoering van de Omgevingswet zoekt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
een rol voor het bedrijfsleven bij de uitwerking en realisatie van de daarvoor benodigde
digitale hulpmiddelen. De programmaorganisatie GOAL heeft een globaal ontwerp gemaakt
van
het
“digitaal
stelsel
van
de
Laan
van
de
Leefomgeving”
(zie
www.omgevingswet.pleio.nl). Ze wil de opzet van dit digitale stelsel en de mogelijkheden
van het bedrijfsleven graag laten toetsen op toekomstbestendigheid en innovatieve
mogelijkheden door middel van een ICT Haalbaarheidstoets. Deze ICT Haalbaarheidstoets
levert een bijdrage aan de voorbereiding van in de eerste helft van 2015 te nemen
strategische beslissingen.
2.2

Vragen aan de markt

Tijdens de workshop heeft de programmaorganisatie GOAL de vragen met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven besproken. De drie hoofdvragen aan de markt waren:
1. Zijn de uitgangspunten en ontwerpprincipes voor het digitaal stelsel passend?
Deelvragen:
a. Komen de consequenties van de volgende uitgangspunten en ontwerpprincipes overeen
met de doelstellingen van het stelsel?
b. Ontstaat met de uitgangspunten en ontwerpprincipes de gewenste ruimte en/of
mogelijkheden voor het bedrijfsleven?
c. Zijn de uitgangspunten en ontwerpprincipes werkbaar?
De uitgangspunten en ontwerpprincipes:
De Laan van de Leefomgeving levert een verbetering op voor de gebruiker in de
uitvoering van de Omgevingswet.
De Laan van de Leefomgeving is realistisch en haalbaar door het gebruik van
bestaande voorzieningen en de ontwikkeling in overzichtelijke stappen.
De Laan van de Leefomgeving hanteert de ontwerpprincipes “ontkoppelen”, “geocoderen”, “beslisbomen” en “standaarden”.
Zie voor meer achtergrond bij deze uitgangspunten de bladzijden 15, 21, 22, 35 en 36 van
de Programmadefinitie GOAL versie 1.0 en/of de bladzijden 10, 16, 17, 28 en 29 van de
Programmadefinitie GOAL versie 2.0.
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2. Is de indeling in drie onderdelen (gebruikerstoepassingen, laaninfrastructuur
en gegevens) passend bij de mogelijkheden van verschillende leveranciers?
De overheid wil een sobere basisvoorziening laten realiseren en verwacht aanvullende
functionaliteit van marktpartijen. Zie hoofdstuk 6 van de Programmadefinitie en bladzijde
15 e.v. van het Architectuurdocument GOAL.
3. Welke aanbevelingen zijn, aanvullend op de beschrijving van de koppelvlakken
in de Programmadefinitie, te geven zodanig dat de verschillende digitale
onderdelen (van verschillende) leveranciers onafhankelijk van elkaar ontwikkeld
en beheerd kunnen worden?
Is de functionele beschrijving van de koppelvlakken voldoende en/of niet blokkerend voor
innovatieve ontwikkelingen? Zie bladzijde 48 e.v. van de Programmadefinitie GOAL versie
1.0 en / of bladzijde 41 e.v. van Programmadefinitie GOAL versie 2.0.
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3

Vraag 1: Uitgangspunten en ontwerpprincipes

Hoofdvraag: Zijn de uitgangspunten en ontwerpprincipes voor het digitaal stelsel
passend?
Deelvragen:
a. Komen de consequenties van de volgende uitgangspunten en ontwerpprincipes overeen
met de doelstellingen van het stelsel?
b. Ontstaat met de uitgangspunten en ontwerpprincipes de gewenste ruimte en/of
mogelijkheden voor het bedrijfsleven?
c. Zijn de uitgangspunten en ontwerpprincipes werkbaar?
De uitgangspunten en ontwerpprincipes:
De Laan van de Leefomgeving levert een verbetering op voor de gebruiker in de
uitvoering van de Omgevingswet.
De Laan van de Leefomgeving is realistisch en haalbaar door het gebruik van
bestaande voorzieningen en de ontwikkeling in overzichtelijke stappen.
De Laan van de Leefomgeving hanteert de ontwerpprincipes “ontkoppelen”, “geocoderen”, “beslisbomen” en “standaarden”.
3.1

Het antwoord van de markt samengevat – Werksessie 25 september

De aanwezige marktpartijen zien de uitgangspunten en ontwerpprincipes als werkbaar,
realistisch en zinvol. Ze bieden ruimte voor een actieve en op innovatie gerichte inzet van
marktpartijen, uiteraard onder voorbehoud van nadere uitwerking, die zeker nog nodig is.
Als rol van de overheid verwachten ze in die situatie vooral een kaderstellende en
regulerende rol.
Marktpartijen zoeken nog wel naar het “business model”: wie betaalt wie waarvoor? Zet de
overheid betaalde opdrachten in de markt en/of laat ze het aan marktpartijen over om zelf
diensten aan te bieden aan gebruikers van de Laan van de Leefomgeving? Er is met de
uitgangspunten en principes een goede basis gelegd, maar de verdere uitwerking en
detaillering bepaalt of en hoe marktpartijen zelf initiatief kunnen en willen nemen om de
Laan te realiseren.
Aandachtspunten en aanbevelingen:
Zorg dat de gebruiker een voordeel heeft bij het gebruik van de Laan van de
Leefomgeving.
Zorg voor de verschillende gebruikers (initiatiefnemer, bevoegd gezag en belanghebbende) voor verschillen in de benadering en voor andere diensten / producten.
Gebruik (bestaande) inhoudelijke en ICT-standaarden.
Zorg voor flexibiliteit in de Laan van de Leefomgeving. Immers: er is een fasering van
de Laan van de Leefomgeving, een fasering in producten en diensten en de mogelijkheden zullen in de loop van de tijd ook veranderen.
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Maak goede afspraken die inspelen op de lokale diversiteit.
Begin klein met de Laan van de Leefomgeving en werk deze goed uit. Groei door aan
de hand van ervaring en nieuwe inzichten of mogelijkheden.
Vergeet de baten bij Toezicht en Handhaving niet.
Omdat baten op een andere plaats neerslaan dan de kosten, is het nog een hele
uitdaging om alle benodigde partijen te laten meedoen.
3.2

Inbreng en discussie aan de tafels – Werksessie 25 september

De marktpartijen aan de verschillende tafels gaven een aantal aandachtspunten en
aanbevelingen mee om een werkende laan en actieve opstelling van de marktpartijen te
bewerkstelligen.
Stimuleren gebruik, gebruiksvoordeel en gebruiksperspectief
De scope voor de Laan is volgens het ministerie alles wat nodig is voor ondersteuning van
alle gebruikersgroepen gericht op besluiten met rechtsgevolgen. Daarbij zijn zowel data als
infrastructuur open. De marktpartijen ondersteunen die uitgangspunten. Maar vragen zich
af waarom gebruikers van het portaal van de Laan gebruik gaan maken. En hoe zich dat
verhoudt met het leveren van (betaalde) diensten door marktpartijen. Vragen die daarbij
horen: zijn de data gratis, is het gebruik van de infrastructuur gratis, welke diensten biedt
de overheid zelf en hoe concurreert dat met de diensten van marktpartijen, hoe geef je
ruimte aan nu nog niet voorstelbare diensten en producten?
Het centraal stellen van het gebruikersperspectief krijgt steun van de marktpartijen. De
verwachting is wel dat de verschillende typen gebruikers (initiatiefnemer, bevoegd gezag
en belanghebbende) een andere benadering en dienst of product vragen. De vraag is wat
dat betekent voor de inrichting van de Laan en de afweging van en/of fasering van
diensten voor de verschillende groepen. En hoe bepaal je dat de gebruiker “er niet op
achteruit is gegaan”? Daarnaast werd ook aandacht gevraagd voor de beheersbaarheid van
het programma enerzijds en anderzijds het bewaken van de oorspronkelijke doelstelling
van de nieuwe Omgevingswet (integrale benadering ter bevordering van het fysiek domein
van de leefomgeving). Dit wordt gezien als een lastig bestuurlijk vraagstuk.
Flexibel, helder groeimodel
Ook brengen de marktpartijen in dat de ondersteuning van gebruikers in een dynamische
omgeving geschiedt; noch de ICT middelen noch de wet- en regelgeving blijven lang
onveranderd. Om te kunnen starten en in een eerste domein de werking van de Laan aan
te tonen zou de overheid daarom vooral voldoende helderheid over definities en
beschrijvingen moeten geven. Marktpartijen en IenM kunnen daarmee ervaring opdoen en
die benutten voor volgende stappen in de realisatie van de Laan.
De marktpartijen geven aan dat nog veel uitwerking nodig is. Dit geeft als risico dat IenM
klem kan komen te zitten rondom tijd, geld en flexibiliteit in relatie tot de uitgangspunten
en de relatie met de markt. Marktpartijen suggereren daarom klein te beginnen en kennis
en ervaring op te gaan doen met de beoogde werking van de Laan.
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De planning is wel haalbaar maar wellicht met nog wat minder ‘huizen’ dan nu zijn
gepland.
Lokale diversiteit
Het onderwerp ‘lokale diversiteit’ kwam op verschillende momenten aan de orde als een
punt van aandacht voor de maatvoering van mogelijke ICT-oplossingen. Marktpartijen
vragen aandacht voor goede afspraken over regulering en uniformering op landelijk en/of
decentraal niveau zonder te willen harmoniseren naar één standaard.
Dit sloot aan bij de notie dat de ambities binnen de verschillende doelgroepen en
gebruikers van de Omgevingswet verschillen. Het is van belang dat flexibiliteit ingebouwd
wordt op alle niveaus om die ambitieniveaus te kunnen faciliteren.
Gebruik standaarden
Het gebruik van (ICT en inhoudelijke) standaarden is een noodzakelijke voorwaarde, maar
hoeft niet één nieuwe te zijn. Enkele standaarden zijn vaak goed te ondervangen vanuit
ICT-oplossingen en maken de hoeveelheid werk aanzienlijk overzichtelijker.
Afsprakenstelsel en samenwerking markt
De marktpartijen vragen ook aandacht voor sturing. Opgemerkt werd dat alleen een
afsprakenstelsel niet tot het gewenste eindbeeld zou leiden. Er zijn ook afspraken nodig
over fasering en prioritering om dit verandertraject uitvoerbaar te maken. Er is een vorm
van regie nodig om alle betrokken partijen hun rol te kunnen laten spelen. In dit kader
werd ook de ketenverantwoordelijkheid meermalen aangehaald.
Zo noemden marktpartijen meermalen de term co-creatie om de beoogde samenwerking
tussen overheids- en marktpartijen aan te geven. Via cases en pilots kan het afsprakenstelsel, de samenwerking en rolverdeling opgebouwd worden. Bestaande tools
hergebruiken werd daarbij als zinvol gezien maar doorontwikkeling in co-creatie zou
moeten voorzien in voldoende flexibiliteit.
Toezicht en Handhaving
Door te focussen in de aanvraag op Open Data (en dus impliciet VTH (toezicht en
handhaving) uit te sluiten) lijken er baten weg te vallen die mogelijk wel te realiseren zijn.
Organisatorische uitdaging participatie
De grootste uitdagingen zijn niet technisch maar organisatorisch: wil iedereen wel
meedoen? Vooral omdat baten op een andere plaats neerslaan dan de kosten (kosten bij
beheerders huizen, baten elders).
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3.3

Het antwoord van de markt samengevat – Werksessie 20 oktober

De marktpartijen stellen dat de ICT zelf niet het probleem is. De uitgangspunten zijn wat
de marktpartijen betreft goed werkbaar. Wel is een aantal keer de vraag gesteld of bij
uitwerking van de business case het principe dat de gebruiker centraal staat wel
gehandhaafd kan worden.
Aandachtspunten en aanbevelingen:
Benut nieuwe technologieën.
Heb aandacht voor datakwaliteit.
Zorg voor het ontwikkelen van overkoepelende standaarden.
Communiceer de verwachtingen ten aanzien van investeringen van medeoverheden.
3.4

Inbreng en discussie aan de tafels – Werksessie 20 oktober

De marktpartijen aan de verschillende tafels gaven een aantal aandachtspunten en
aanbevelingen mee om een werkende laan en actieve opstelling van de marktpartijen te
bewerkstelligen.
ICT zelf is niet het probleem
Er is al heel veel ICT beschikbaar voor dit domein en het is daarnaast vrijwel ondoenlijk
om 10 jaar vooruit te kijken. Benut wel gezamenlijk de nieuwe technologieën die
beschikbaar komen, bijvoorbeeld op het gebied van 3D en Linked Data.
Gegevens vs. Informatie
Terugkerend item in de discussies, ook in de vervolgvragen, was het maken van verschil
tussen gegevens en informatie. In de voorbereidende stukken worden deze termen door
elkaar heen gebruikt. Interpretatie en keuze uit beschikbare gegevens kunnen voor
verschillende belanghebbenden tot verschillende informatie leiden. Informatie is immers
altijd een interpretatie van gegevens met een bepaald doel. Omdat in relatie tot de
Omgevingswet de belangen van belanghebbenden sterk kunnen verschillen is onderscheid
van gegevens en informatie van groot belang.
Datakwaliteit staat voorop
Via een goed governancemodel zou de overheid moeten sturen op zowel de standaarden
voor een uitmuntende datakwaliteit maar ook op het ter beschikking stellen van de data.
Overkoepelende standaarden zijn wellicht nodig
Er zijn al veel standaarden maar wellicht is er op dit moment meer behoefte aan
overkoepelende standaarden die de al bestaande standaarden op de verschillende
domeinen met elkaar kunnen verbinden.
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Leer lessen uit de basisregistraties
Het realiseren van de basisregistraties heeft veel tijd, energie en geld gekost. Wees je
daarvan bewust maar laat je er ook niet door weerhouden. Begin in de fasering met zaken
die al goed op te pakken zijn (en benoem tegelijkertijd ook meteen wat de meest
risicovolle onderwerpen zijn). Maar communiceer wel snel over de verwachtingen die je op
dit moment hebt over investeringen in tijd en geld door medeoverheden.
De gekozen uitgangspunten zijn goed werkbaar
De marktpartijen gaven aan goed uit de voeten te kunnen met de huidige uitgangspunten
maar dat deze nog wel uitwerking verdienen en dat dat wellicht beperkend zou kunnen
gaan werken. Ook werd gesuggereerd om ‘zaakgericht werken’ en ‘kwaliteit aan de bron’
toe te voegen als uitgangspunten. Zeker de laatste zou nodig zijn om de “b” van
‘bestendig’ te realiseren.
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4

Vraag 2: Compartimentering

Is de indeling in drie onderdelen (gebruikerstoepassingen, laaninfrastructuur en gegevens)
passend bij de mogelijkheden van verschillende leveranciers? De overheid wil een sobere
basisvoorziening laten realiseren en verwacht aanvullende functionaliteit van marktpartijen.

4.1

Het antwoord van de markt samengevat – Werksessie 25 september

Kort gezegd kan als antwoord namens de markt gezegd worden: ja, het is passend! De
ruimte voor marktpartijen om zelf diensten en producten aan te bieden lijkt vooral te
liggen bij de gebruikerstoepassingen. Daar wordt de intelligentie en innovatie van
marktpartijen verwacht in de omgang met de via de infrastructuur te ontsluiten gegevens.
Men verwacht in de infrastructuur en bij de informatiehuizen toch meer traditionele
aanbestedingen van de overheid als opdrachtgever. Ook omdat marktpartijen één
aanspreekpunt en/of regie wenselijk achten voor afspraken over service level en inhoud
van de infrastructuur en/of gegevens om het stelsel als geheel te laten werken.
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Aandachtspunten en aanbevelingen:
Geef ondernemingsruimte. De overheid zou niet zelf moeten bouwen, maar zou gebruik
dienen te maken van de kennis in de markt.
Geef, gezien de afhankelijkheid in de keten, duidelijke sturing op de integratie van de
componenten en sturing op inrichting en gebruik.
Overheid zou zich moeten richten op de gegevens en het borgen van de integratie
(middels standaarden).
Compartimentering kan worden gebruikt als ordeningsprincipe, maar niet als werkverdelingsprincipe.
IenM dient meer duidelijkheid te scheppen over de verwachte functies van de
verschillende onderdelen.
4.2

Inbreng en discussie aan de tafels – Werksessie 25 september

De marktpartijen brengen aan de verschillende tafels de volgende aandachtspunten onder
de aandacht.
Ondernemingsruimte en rol van de overheid
Waar in het digitaal stelsel de ondernemingsruimte zit, was een terugkerend onderwerp
aan alle tafels. Er zijn marktpartijen die diensten of producten kunnen aanbieden in het
werkgebied van één van de componenten of juist op meerdere. De marktpartijen zien met
name ‘Infrastructuur’ en ‘Gegevens’ als domeinen waar de traditionele aanbesteding
passend zal zijn. Terwijl Gebruikerstoepassingen door marktpartijen voor de verschillende
doelgroepen geleverd kunnen worden. Voor alle componenten apart en als geheel zijn al
voorbeelden van diensten of producten bekend. Marktpartijen roepen de overheid op zo
weinig mogelijk zelf aan het bouwen te gaan, maar gebruik te maken van de kennis in de
markt. En zo de rol van de overheid te beperken tot procesbeschrijvingen, standaarden en
protocollen.
Afhankelijkheden in de keten
De werking van de keten als geheel wordt bepaald door de afhankelijkheden tussen
onderdelen. De grote afhankelijkheid van Gebruikerstoepassingen van Gegevens (in
vorm van bronhouders en informatiehuizen) en de infrastructuur verdient aandacht.
marktpartijen vragen duidelijke sturing op de integratie van de componenten en
besturing op inrichting en gebruik.

de
de
De
de

Stelsel schuivend, soberheid door overheid
Daarbij is opgemerkt dat voor het achterliggende, blauwe vlak (dat in het schema
naamloos is) al goede cloud-oplossingen bestaan.
De grens van het blauwe vlak zou wel eens schuivend kunnen zijn. In de loop der tijd zal
er steeds meer of minder tot het stelsel gerekend worden.
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‘Sober’ en wat dat begrip zou moeten inhouden kwam aan alle tafels aan de orde. De
discussie leidde er aan één tafel toe dat men IenM opriep met name die dingen zelf te
doen of te laten doen die gaan over het beheer van (basis)gegevens en die ‘integratie
borgen’. Standaarden werden daarbij als noodzakelijke voorwaarde gezien.
Opdrachtgeverschap en compartimentering
Marktpartijen vinden het nog niet duidelijk wie waarvoor opdrachtgever kan of zal zijn. Een
aandachtspunt is de opdrachtverstrekking vanuit landelijke en/of lokale overheden voor
delen van een of meerdere componenten. In dat kader werd ook gewezen naar de
compartimentering: je kan de indeling gebruiken als ordeningsprincipe, maar niet als
werkverdelingsprincipe! Als je een leverancier opdracht geeft om alleen in het deel
‘gebruikstoepassing’ iets te bouwen, dan komt hij daar mogelijk lastig uit. Het kan goed
dat hij daarvoor een stukje opslag nodig heeft in het deel ‘gegevens’ en een stuk infra uit
het middelste deel.
Om de componenten in de indeling te laten ‘vullen’ zal er snel meer duidelijkheid moeten
komen over de functies die verwacht worden in de verschillende onderdelen. De
marktpartijen zien dat als een rol voor IenM.
Herbruikbaarheid
Verder werd er, meer inhoudelijk, ook voor gepleit dat de Gebruikersvoorzieningen een
service laag zouden moeten bevatten die herbruikbaarheid in de hand werkt.
4.3

Het antwoord van de markt samengevat – Werksessie 20 oktober

De marktpartijen gaven aan dat de gekozen indeling werkbaar is en herkend wordt. Een
cruciale rol is er voor de Informatiehuizen en de daarin aanwezige data. Daar ligt de kern
van de sturing door de overheid. De “vrije ruimte” voor de markt zit aan de kant van de
toepassingen. Maak duidelijk welke spelregels je daarvoor wilt hanteren, in termen van
open source en (vooral) open standaarden. Maar stel ook spelregels op voor de
“Huismeesters” van de Informatiehuizen. Het basismechanisme lijkt de governance te
volgen: worden er taken neergelegd bij andere overheden dan zal er geld mee moeten
komen en daarmee ontstaat de markt voor de marktpartijen. Dit lijkt met name waar te
zijn voor de gegevens- en infrastructuurkant van het plaatje. Focus daarbij op soberheid
en rechtmatigheid, daar liggen de (traditionele) overheidsrollen.
Aandachtspunten en aanbevelingen:
Laat de optie open om Informatiehuizen te laten beheren door niet-overheden.
Benut de kennis van de business rules van marktpartijen.
Stuur op de proceskant van het stelsel.
Zorg voor duidelijkheid ten aanzien van de semantiek en logica van het stelsel.
Geef aandacht aan gegevenskwaliteit en de verantwoordelijkheid hierin door de
eigenaars van de Informatiehuizen.
De overheid is verantwoordelijk voor gebruikersvoorzieningen die zich richten op
rechtmatigheid, de markt is voor de extra functionaliteit voor specifieke doelgroepen.

Eindrapportage ICT Haalbaarheidstoets Digitale stelsel Omgevingswet

Pagina 17 van 42

4.4

Inbreng en discussie aan de tafels – Werksessie 20 oktober

De marktpartijen brengen aan de verschillende tafels de volgende aandachtspunten onder
de aandacht.
Follow the money
Als er traditioneel taken bij andere overheidslagen worden neergelegd dan volgt daar
meestal een financieringsmodel op. Dat creëert markt voor marktpartijen. Dit
financieringsmodel zal waarschijnlijk volledig van toepassing zijn op de gegevenskant van
het model en grotendeels op de infrastructuurkant van het model. In de infrastructuur kan
de overheid vooral door sober te zijn ruimte laten aan de marktpartijen. In het buitenland
lijken er voorbeelden te zijn dat niet-overheden Informatiehuizen beheren. Dat zouden
interessante cases voor GOAL kunnen zijn hoewel daar in Nederland nog weinig ervaring
mee is opgedaan.
Waar zitten de business rules in het model?
Dit zou duidelijker moeten worden in het model. De wetgeving levert die voor een groot
deel aan de Gegevenskant van het model. De marktpartijen, met hun gebundelde
klantenkennis, leveren die business rules juist veel meer aan de kant van de
Gebruikerstoepassingen. Benut die kennis voor het stelsel.
Kijk ook naar de processen
Heb ook aandacht voor de processen die binnen het stelsel van toepassing zijn. Zorg voor
voldoende kennis in de modellen die daarbij helpen en stuur daar vanuit de overheid ook
op. Het kan, naar de mening van de marktpartijen, erg helpen richting de lagere
overheden.
Infrastructuur gaat over de logica van het stelsel
Het lijkt erop dat er nu vaak gedacht wordt dat de infrastructuur-laag vooral over storage,
hardware en dergelijke gaat. Maar het gaat ook, en vooral, over semantiek, de logica van
het stelsel. Het is van belang dat GOAL dat duidelijker maakt dan nu het geval is. Begin
snel met de definities die hier nodig zijn.
Gegevenskwaliteit is cruciaal voor de werking van het stelsel
Ook hier werd opgemerkt dat de “Huisbaas” van elk Informatiehuis een belangrijke rol
moet krijgen in het stelsel omdat hij verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de data in
zijn eigen huis, hetgeen grote impact heeft op de rest van het stelsel.
Gebruikerstoepassingen bieden kansen
De indeling lijkt op dit terrein op te splitsen in basisvoorzieningen (die voor rechtmatigheid
en de bulk-gebruikers zijn) en add-ons (extra functionaliteit) voor –naar verwachtingkleinere (doel)groepen. De kansen vanuit de markt werden met name in deze tweede
groep voorzieningen gezien. Zie ook het punt m.b.t. de rechtmatigheid hieronder.
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Deze toepassingen zouden ook veel meer in samenwerking gemaakt kunnen worden (met
aandacht voor standaarden) en waarschijnlijk ook meer in een SaaS-achtige (Software as
a Service) omgeving.
De overheid is voor de rechtmatigheid
De overheid zal zich vooral moeten richten op de voorzieningen die nodig zijn om de
rechtmatigheid van de besluiten die voor, door en over gebruikers worden genomen, te
borgen. Op dat terrein is er vrijwel geen ruimte voor marktpartijen, ook niet omdat er
geen voor de hand liggend business model beschikbaar is die daar co-creatie kan
ondersteunen.
De wil om die modellen te zoeken is er wel bij de markt
Ondanks het feit dat deze business modellen er nog niet lijken te zijn, is er wel duidelijk de
wil bij marktpartijen om daarover door te praten en door te denken.
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5

Vraag 3: Koppelvlakken

Welke aanbevelingen zijn, aanvullend op de beschrijving van de koppelvlakken in de
Programmadefinitie, te geven zodanig dat de verschillende digitale onderdelen (van
verschillende) leveranciers onafhankelijk van elkaar ontwikkeld en beheerd kunnen
worden? Is de functionele beschrijving van de koppelvlakken voldoende en/of niet
blokkerend voor innovatieve ontwikkelingen?
5.1

Het antwoord van de markt samengevat – Werksessie 25 september

De belangrijkste aanbeveling van de markt is vooral ook rechtstreekse koppelvlakken op
de bovenstaande componenten te realiseren. Dat maakt het mogelijk dat marktpartijen
niet per definitie de ‘officiële’ keten hoeven te volgen. Verder is van belang ervoor te
zorgen dat er een goede balans is tussen de breedte van het koppelvlak en de
beheerbaarheid van het aantal koppelvlakken.
Aandachtspunten en aanbevelingen:
Koppelvlakken dienen niet te smal gedefinieerd te worden.
Ook toegang tot deelcomponenten moet mogelijk zijn.
Middels het uitvoeren van een integratie- of ketentest borgt IenM de volledigheid van
de koppelvlakken.
Het meten van verkeer maakt duidelijk hoe intensief een koppelvlak wordt gebruikt.
Koppelvlakken moeten een rol spelen in de kwaliteit van de data en de autorisatie.
IenM moet de definities van de koppelvlakken snel vaststellen.
Kijk ook naar nieuwe ontwikkelingen (bijvoorbeeld ‘big data’ en ‘machine learning’).
5.2

Verloop van de discussie – Werksessie 25 september

De marktpartijen brengen aan de verschillende tafels de volgende aandachtspunten onder
de aandacht.
Breedte versus het aantal koppelvlakken
De marktpartijen geven aan dat er een spanning zit tussen het aantal koppelvlakken en de
breedte per koppelvlak. Het is belangrijk een koppelvlak niet te smal te definiëren omdat
er anders veel te veel koppelvlakken ontstaan die ook allemaal beheerd moeten worden.
Daarnaast was een aandachtspunt dat een koppelvlak ook over het tempo van
implementatie moet gaan.
Toegang tot componenten
Een ander aandachtspunt was het feit dat het in de ogen van de markt ook mogelijk moet
zijn om buiten het hoofdproces om toegang tot deelcomponenten te krijgen. Als voorbeeld
werd het Informatiehuis Cultuurhistorie genoemd.
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Een app-maker zou, uiteraard tegen marginale verstrekkingskosten, waarschijnlijk graag
toegang krijgen tot interessante (data over) cultuurhistorische panden om op te nemen in
zijn fietsroutes. Differentieer daarbij ook op service level-niveau. Wellicht kan een
marktpartij meerwaarde bieden waardoor hij een business model voor een dergelijke
dienst kan ontwikkelen.
Testen en meten
De marktpartijen doen de aanbeveling om het gehele proces en alle componenten eens als
een ‘reis’ te doorlopen (of in de vorm van een integratie- of ketentest). Welke koppelvlakken kom je dan tegen? Heb je ze daarmee dan ook allemaal? Dat zou helpen om te
borgen dat het overzicht van koppelvlakken volledig is.
Een andere aanbeveling uit de markt is om in ieder koppelvlak het verkeer te meten. Dit
maakt het, indien gewenst, mogelijk om te bekijken wie er gebruik maakt van het
koppelvlak en hoe vaak. Dit kan helpen in de financieringsdiscussies die aan een dergelijk
stelsel verbonden zijn.
Kwaliteit data
De koppelvlakken moeten in de ogen van de markt ook een rol spelen in de kwaliteit van
de data en de autorisatie. Dat zijn belangrijke rollen die nu niet benoemd zijn. Daarnaast
noemen de marktpartijen ook de mogelijkheid om te testen met het koppelvlak en daarbij
behorende certificering.
Definities koppelvlakken
Voor acceptatie in de markt en gebruik in nieuwe producten is het belangrijk dat IenM heel
snel de definities (alsmede de gebruikte standaarden) van de koppelvlakken vaststelt. Dat
zou moeten plaatsvinden volgens een vastgesteld proces dat herhaalbaar is (scheelt tijd)
en transparant (scheelt discussie).
Big data en ‘machine learning’
Marktpartijen waarschuwen dat de focus op ‘proven technology’ welllicht niet genoeg is,
maar dat ook gekeken moet worden naar andere ontwikkelingen als ‘big data’ en ‘machine
learning’. Kijk op dit punt vooral ook naar de aanbevelingen vanuit BOMOS van het Forum
Standaardisatie. (https://www.forumstandaardisatie.nl/nc/themas/adoptie-implementatieen-gebruik/beheer-van-standaarden/?sword_list%5B0%5D=bomos)
5.3

Het antwoord van de markt samengevat – Werksessie 20 oktober

Vanuit de marktpartijen werd aangegeven dat het cruciaal is om steeds te denken vanuit
de gebruikers (links in het model) door naar de gegevens (rechts in het model). Daarbij
staan service levels centraal die door de koppelvlakken moeten worden “gerealiseerd”. De
rollen van overheid en marktpartijen zouden in het proces rondom het vaststellen van de
koppelvlakken ook beter gedefinieerd kunnen worden. Verder worden er door de
marktpartijen geen blokkerende zaken gezien, maar zouden er wel zaken blokkerend
kunnen worden en daar zou in gezamenlijkheid moeten worden opgetrokken.
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Verder werd er gesteld dat koppelvlakken gaan over het halen en brengen van data en
daar zijn al heel veel standaarden voor die gebruikt kunnen en moeten worden.
Aandachtspunten en aanbevelingen:
Denk vanuit de gebruikers, en stel de service levels centraal.
Benut de rol van de markt (creativiteit, innovatie) en combineer die met de rol van de
overheid (spelregels, standaarden).
Zorg voor een soepel proces tussen overheid en markt ten aanzien van semantiek en
processtandaardisatie.
Vereenvoudiging: gebruik van bestaande standaarden en zo min mogelijk service
levels.
5.4

Inbreng en discussie aan de tafels – Werksessie 20 oktober

De marktpartijen brengen aan de verschillende tafels de volgende aandachtspunten onder
de aandacht.
Denk van links naar rechts
De marktpartijen vroegen om steeds vanuit de gebruikers (links in het model) te blijven
denken en van daaruit te bepalen wat daar in de infrastructuur en de gegevens voor nodig
is. Op die manier worden service levels centraal gesteld die door de koppelvlakken waar
gemaakt of “gerealiseerd” moeten worden. Eisen daarbij zijn flexibiliteit, beheersbaar en
standaard (ook internationaal en vooral ook niet te grote standaarden).
Kies je rol
De overheid heeft een rol in het vaststellen van de koppelvlakken die gaat over het
vaststellen van de spelregels, interfaces, de te gebruiken standaarden en de manier
waarop het beheer moet worden geregeld. De markt heeft de rol om creativiteit,
ondernemerschap en innovatie in te brengen. Benut die verschillende rollen en maak ook
meer dan nu duidelijker dat dit de onderlinge verwachtingen zijn.
Hef blokkades op
Zorg dat processen niet stokken, niet vanuit de bronhouders en de informatiehuizen en
ook niet vanuit de infrastructuur. Dat zit hem in data- en proceseigenaarschap. Hier ligt
een rol voor de overheid. Maar maak daar ook zeker een gezamenlijk proces van waarbij
het over semantiek en processtandaardisatie zou moeten gaan. Voorbeelden hiervan zijn
onder andere te vinden bij KING.
Gebruik wat er is
Er zijn rondom het brengen en halen van data al erg veel standaarden beschikbaar. Steek
geen energie in het ontwikkelen van nieuwe standaarden.
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Beperk het aantal SLA’s
Veel SLA’s leiden tot een hoge beheerslast en weinig transparantie. De marktpartijen
riepen de overheid op om regie te voeren op het ontstaan van SLA’s en hun aantal om
daarbij de transparantie van het stelsel te waarborgen.
Zorg voor garanties
Als je gegevens ophaalt in de Informatiehuizen dan moet je er als overheid voor zorgen
dat die gegevens ook gegarandeerd goed zijn.
Doe proeven
De marktpartijen gaven tenslotte nog als suggestie mee om een soort Proeftuin van de
Leefomgeving te creëren waar al sneller in een geselecteerd gebied (b.v. SchipholAmsterdam-Almere, waar veel data ingewonnen wordt) alvast mini-Informatiehuizen
ontwikkeld kunnen worden waar bedrijfsleven, wetenschap en overheid zich kunnen
voorbereiden, onderzoek kunnen doen, etalages kunnen ontwikkelen, enz.
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6

Conclusies en aanbevelingen

Deze haalbaarheidstoets heeft als hoofdvraag inzicht te krijgen in de toekomstbestendigheid en de mogelijkheden tot innovatie van de Laan van de Leefomgeving.
Samenvattende conclusies van IenM zijn:
De sessies zijn in een uiterst prettige sfeer verlopen die uitnodigt tot een vervolg. Het
Ministerie van IenM zegt dat te willen doen als een eerste versie van het programmaplan voorligt.
De sessies hebben een ander beeld geworpen op het centraal stellen van gebruikers.
Dit is voor IenM aanleiding om daar intensiever met de beoogde gebruikers over in
gesprek te gaan.
IenM vat toekomstbestendig nu op als: bestendig om met verandering om te gaan.
Het is duidelijk dat het probleem van de lokale regelgeving alsmede het aansluiten op
de werkprocessen bij gemeenten een belangrijk aandachtspunt is voor IenM.
De discussie over wat de ondernemingsruimte in de plannen is, is zinvol om samen met
de markt te voeren, alsmede wat er dan in aanbestedingen terecht moet komen en
waar co-creatie voor de hand ligt. Kijkend naar de verantwoordelijkheden wordt
duidelijk dat de overheid voor de basis is, dat ook moet doen en daarbij ruimte moet
creëren voor de marktpartijen door open data en open standaarden centraal te stellen.
Snel starten met een proces voor het vaststellen van standaarden en koppelvlakken
dat voldoende flexibiliteit laat maar wel de gewenste helderheid aan de markt biedt en
waarbij een goede maatvoering cruciaal is voor het behalen van resultaten.
6.1

Overige aanbevelingen – Werksessie 25 september

De marktpartijen geven tot slot, desgevraagd en resumerend, de volgende overige
aanbevelingen mee:
Schets kaders, houdt ruimte
Zet het gebruikersperspectief echt centraal
Stuur weinig in oplossingen
Bied marktpartijen kansen
Ontwerp vanuit de gebruiker en benut de markt daarbij
Stel vast welke gebruikersvragen er zijn en zoek daar de informatie bij
Vergeet niet de inhoud mee te nemen
Neem de integrale benadering mee in het gebruik
Leg verbindingen tussen de componenten
Houd dit gesprek aan de gang
Houd regie op het proces
Houd ogen en oren goed open want dit is een gaande ontwikkeling
Bouw verandering in
Organiseer proeftuinen
Geef de markt het voordeel van de twijfel
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Vul de witte vlekken verder in
Gebruik linked data voor innovatie
Lever steeds iets tastbaars op dat werkt
Ga snel dingen doen in plaats van alleen ontwerpen
6.2

Overige aanbevelingen – Werksessie 20 oktober

De marktpartijen geven tot slot, desgevraagd en resumerend, de volgende overige
aanbevelingen mee:
Kies een stapsgewijze aanpak met kleine stapjes
Regisseer op metaniveau
Betrek het bedrijfsleven en de wetenschap
Gebruik wat er is
Focus, focus, focus
Houd het simpel
Standaarden komen van de overheid, de creativiteit van de markt
Zorg dat de basisregistraties allemaal op orde zijn
Maak duidelijk wat vooraan in het proces de vraag precies is
Houd deze dialoog op gang want dat is zinvol en gewenst
Stel je als IenM zo flexibel mogelijk op
Spreek verantwoordelijkheden goed af
Houd de doelen goed voor ogen
Deel de beschikbare informatie over het programma goed met de markt
Maak een paar showcases in de regio voor de informatiehuizen
Neem als overheid de rol van dataleverancier serieus
Informatie delen is de toekomst
Laat alle deelpartijen goed samenwerken
Doe geen dubbel werk
Het werk moet gedaan worden achter de deuren van de informatiehuizen
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Bijlage A

Deelnemers

Sessie 1 – 25 september 2014

Atos

Dick van der Sar

Bridgis

Cees Guikers

Capgemini

Ruben Spekle

DAT.Mobility

Joost de Bruijn

Dell B.V.

Ron Bogman

DGMR Software

Hans van Leeuwen

esri Nederland

Jurgen ten Siethof

GeoBusiness Nederland

Camille van der Harten

IBM Global Services

Bram Havers

Microsoft

Nico Brandt

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Albert Beetsma

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Yvette Ellenkamp

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Cees Moons

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Peter Visser

Nederland ICT

Floor Lekkerkerker

PBLQ

Udo Pijpker

PBLQ

Tom Kronenburg

PBLQ

Jan van Veenen

PinkRoccade Local Government

Joop van Buul

Puntinfo

Ruben Zijlmans

Rijkswaterstaat

Pieter Meijer
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Roxit

Antoin Buiting

SDU Uitgevers

Esther van Doesburg

Sogeti

Paul van den Merkhof

TNO

Erwin Folmer

Vicrea Solutions

Olaf Lem

Sessie 2 – 20 oktober 2014

Centric IT Solutions

René Adelerhof

CycloMedia Technology

Martin te Dorsthorst

EMC Computer Systems

Hans Timmerman

Everest

Gerwin Woelders

Fugro GeoServices

Bujar Nushi

GeoBusiness Nederland

Camille van der Harten

Geodan

Victor van Katwijk

I.T.Works

Herry Bruins

IDA Innovatie

Abraham de Kruijf

Imagem

Patrick de Groot

IntellinQ

Milan Uitentuis

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Albert Beetsma

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Cees Moons

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Peter Visser

MUG Ingenieursbureau

Hans Hainje

Nazca IT Solutions

Marie-Claire Eichhorn

Nederland ICT

Floor Lekkerkerker
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Nieuwland Geo-Informatie

Bert ten Brinke

PBLQ

Udo Pijpker

PBLQ

Mano Radema

PBLQ

Jan van Veenen

Rijkswaterstaat

Pieter Meijer

Royal Haskoning DHV Nederland

Geert van Oorschot

SAS Nederland

Kevin Kuipers

SYSQA

Martijn van der Poel
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Bijlage B

Enkele foto’s van de sessies
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Bijlage C

Samenvatting Digitaal Stelsel Omgevingswet

1. Inleiding
Welke digitale ondersteuning is nodig om de Omgevingswet goed te kunnen uitvoeren?
Hoe is dat nu geregeld en wat valt daaraan te verbeteren? Zijn er voor initiatiefnemers,
belanghebbenden en bevoegd gezag ook kosten te besparen als je de digitalisering
verbetert en beter organiseert? Hoe maak je zo'n proces realistisch en hanteerbaar?
Dit zijn de vragen die centraal stonden in de definitiestudie van het uitvoeringsprogramma
GOAL (Gegevensvoorziening Omgevingswet voor Activiteiten in de Leefomgeving). Deze
studie is uitgevoerd in opdracht van de gezamenlijke overheden: Rijk, IPO, VNG en Unie
van Waterschappen. Aanleiding om deze vragen te stellen is de lopende stelselherziening
van het omgevingsrecht. Met de nieuwe Omgevingswet wordt de wetgeving over de
fysieke leefomgeving opnieuw vormgegeven in een gestroomlijnd en verbeterd wettelijk
stelsel. Dit proces van vernieuwing vraagt ook om een kritische bezinning op de digitale
ondersteuning van dit wettelijke stelsel, want het ene kan niet zonder het andere.
De definitiestudie GOAL heeft een globaal ontwerp van het digitaal stelsel Omgevingswet
opgeleverd. Nu deze hoofdlijnen staan, is het tijd voor reflectie hierop. Hiervoor is het
programma GOAL onder andere de samenwerking met Nederland ICT en GeoBusiness
Nederland aangegaan om in deze verkennende fase een ICT Haalbaarheidstoets uit te
voeren met marktpartijen.
In deze samenvatting wordt in vogelvlucht een beschrijving gegeven van het digitaal
stelsel dat wij graag voor reflectie voorleggen in de ICT Haalbaarheidstoets. Na een
introductie met een beschrijving van de doelgroepen en de stelsel architectuur gaan we
onder de punten 4, 5, 6 en 7 in op de onderwerpen welke we in de ICT Haalbaarheidstoets
graag aan u voorleggen:
-

Uitgangspunten

-

Compartimenten

-

Ontwerpprincipes

-

Standaarden en koppelvlakken
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2. Doelgroepen
Het digitale stelsel is gericht op gebruikers van digitale diensten en gegevens. In de
praktijk zijn allerlei soorten gebruikers denkbaar. Vanuit de Omgevingswet geredeneerd
gaat het bij gebruikers om initiatiefnemers, belanghebbenden en bevoegd gezag.
Initiatiefnemers
De initiatiefnemer is de burger, het bedrijf of de overheidsorganisatie die iets wil, waardoor
de fysieke leefomgeving verandert. De vraag van deze doelgroep staat in het stelsel
centraal: ik wil dit op deze plaats, kan dat en mag dat? Het digitale stelsel zorgt voor een
antwoord op maat. Dat is een antwoord gericht op de specifieke vraag, de specifieke
locatie en de fase van het proces.
Belanghebbenden
De belanghebbende is de burger of het bedrijf dat (nadelige) invloed ondervindt van het
initiatief van een ander. De belanghebbende wordt via het stelsel proactief geïnformeerd
over ontwikkelingen en krijgt via het stelsel de informatie, waarmee zo nodig individueel of
gezamenlijk voor kan worden opgekomen voor het eigen belang. Hiermee bevordert het
digitale stelsel ook de rechtsgelijkheid.
Bevoegd gezag
Het bevoegd gezag is de overheidsorganisatie die het besluit met rechtsgevolgen neemt.
Het stelsel biedt het bevoegd gezag de juiste informatie en de mogelijkheden tot
afstemming en procesvoering. Daarmee ondersteunt het stelsel de ontwikkeling van het
bevoegd gezag tot een efficiënte regisseur die het samenspel tussen initiatiefnemers en
belanghebbenden in goede banen leidt.

3. Stelsel architectuur
De stelsel architectuur beschrijft op hoofdlijnen de brokstukken waaruit het stelsel moet
bestaan en de manier waarop deze samenhangen. De architectuur is tot stand gekomen
door het juridisch stelsel van de Omgevingswet te analyseren op (digitale) processen,
producten en informatiebehoeften. In figuur 2 is de architectuur van het digitaal stelsel op
hoofdlijnen weergegeven.
De figuur begint bij de gebruikers: initiatiefnemers, belanghebbenden en bevoegd gezag.
Deze doorlopen bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning een cyclus
van vier hoofdprocessen die elk een digitale component hebben. Een initiatiefnemer begint
vaak met zich te “oriënteren” op de mogelijkheden om een bepaald plan uit te voeren.
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Op basis van de geplande activiteit en de voorziene locatie heeft de gebruiker behoefte aan
informatie over de regels die op die locatie gelden en over de toestand van de fysieke
leefomgeving op die locatie. Als de oriëntatie leidt tot het doorzetten van het initiatief en
als blijkt dat daarbij een aanvraag of melding moet worden ingediend, komt men in de
vervolgstap “indienen”. Hierin moet een aanvraag- of meldingsformulier worden ingevuld
en bij het bevoegd gezag worden ingediend. Vervolgens is het bevoegd gezag aan zet om
te “besluiten” en om vervolgens de initiatiefnemer en belanghebbenden te ”informeren”
over het besluit. Indien van toepassing kunnen initiatiefnemers of belanghebbenden
vervolgens weer hun zienswijze of bezwaar/beroep "indienen", waarop het bevoegde gezag
weer moet “besluiten”, etc.
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Figuur 2 - Schematische weergave van het digitale stelsel

Digitaal stelsel Laan van de Leefomgeving

Initiatiefnemers

Belanghebben
den

Gebruikers
toepassingen

Laaninfrastruc
-tuur

Oriënteren

Knooppunt

Informeren

Catalogus

Indienen

Beveiliging

Gegevens

Geobasisregistraties
Generieke
registraties en
datasets
Informatiehuizen

Besluiten

Bevoegd
gezag

Generieke
data
infrastructuur
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Bronhouders

De gebruiker wordt in al de hierboven genoemde processtappen ondersteund door
zogenaamde gebruikerstoepassingen. Dit zijn ICT-voorzieningen als een digitaal vergunningenloket of een portaal met kaartmateriaal. Via een gebruikerstoepassing geeft de
gebruiker aan wat hij wil. Hij wil bijvoorbeeld informatie over de luchtkwaliteit op een
bepaalde locatie of hij wil een vergunning aanvragen. De gebruikersvoorziening zorgt dat
bij de vraag van de gebruiker de juiste informatie wordt gevonden. Dat gebeurt op de
volgende wijze:
1. Onzichtbaar voor de gebruiker “knipt” de gebruikersvoorziening de vraag van de
gebruiker op in deelvragen voor de verschillende informatiehuizen. Achter de schermen
stuurt de gebruikersvoorziening deze deelvragen naar de Laaninfrastructuur.
2. De Laaninfrastructuur zorgt dat de deelvragen bij de juiste informatiehuizen,
basisregistraties en generieke registers terechtkomen. Indien ook gegevens van buiten
het leefomgevingsdomein nodig zijn, richt de Laaninfrastructuur zich tot de generieke
data infrastructuur (GDI) van de e-overheid.
3. De Laaninfrastructuur verzamelt alle antwoorden en stuurt deze terug naar de
gebruikerstoepassing. Zonder dat de gebruiker iets heeft gemerkt van al het
berichtenverkeer achter de schermen, presenteert de gebruikerstoepassing het geheel
als antwoord op zijn vraag.
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4. Uitgangspunten
Deze definitiestudie is opgebouwd langs drie centrale uitgangspunten. Deze uitgangspunten bepalen in belangrijke mate de inhoud en reikwijdte van de definitiefase.

DE LAAN1...
a. ... levert een verbetering op voor de gebruiker in de uitvoering van de Omgevingswet
b. ... wordt georganiseerd als een stelsel met een duidelijke regie
c. ... is realistisch en haalbaar door het gebruik van bestaande voorzieningen en de
ontwikkeling in overzichtelijke stappen

Ad a. Er valt wat te winnen
Startpunt van de definitiestudie was de breed gedragen hypothese dat er inderdaad veel te
verbeteren valt met een betere digitale ondersteuning, met name waar het gaat om het
verbeteren en ondersteunen van de informatievoorziening. Het Regeerakkoord gaf al de
opdracht mee dat: "er een databank voor ruimtelijke gegevens moet komen, waarmee
informatie makkelijker wordt ontsloten".2 De Raad van State zegt hierover: "Een belangrijk
middel om een goede en eenvoudige uitvoering van de Omgevingswet te bewerkstelligen,
is digitalisering."3 Er valt dus wat te vereenvoudigen. Er valt bovendien wat te verdienen,
zoals onder meer de VNG aangeeft: "Met het opzetten van databanken kunnen de
onderzoekslasten verminderen voor overheden, bedrijven en burgers. Wij gaan ervan uit
dat voor een landelijke dekking het Rijk daartoe het initiatief neemt en vervolgens de regie
houdt."4
Het idee dat er wat te winnen valt, werd verder ondersteund door twee verkennende
studies van RIVM in opdracht van het programma Eenvoudig Beter5. Hieruit bleek al dat
met name rondom de gegevensvoorziening veel te doen valt: "Uit het onderzoek blijkt dat
de beschikbaarheid, bruikbaarheid en actualiteit van de gegevens die nodig zijn om het
effect van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen op de omgeving te kunnen beoordelen niet
altijd voldoende is. Ook worden gegevens uit vergunningen en onderzoek dat is gedaan om
ruimtelijke plannen en initiatieven te onderbouwen beperkt ontsloten."

1

2
3
4
5

De uitgangspunten a en c willen wij in de ICT Haalbaarheidstoets graag aan de orde stellen en worden daarom
hieronder iets nader toegelicht
Bruggen slaan, Regeerakkoord VVD - PvdA, 29 oktober 2012
Advies Raad van State op wetsvoorstel Omgevingswet, No.W14.13.0235/IV, 13 januari 2014
Reactie VNG op de Omgevingswet, brief van 2 mei 2013
Gegevensverkenning Omgevingswet, RIVM briefrapport 680160001/2012 en Uitwerking Gegevensvoorziening
Omgevingswet, RIVM Rapport 121001001/2013
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De digitaliseringstoets die is uitgevoerd op de Omgevingswet stelt hierover: "Digitalisering
is een belangrijk instrument om de onderliggende doelen die zijn beoogd met de
stelselherziening van het omgevingsrecht dichterbij te brengen. Het gaat dan vooral om
doelen die zich richten op gebruiksgemak, transparantie/rechtszekerheid, administratieve
lastenverlichting, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid e.a.".
Er bestaan nu al veel handige websites, programma's en databanken op het gebied van de
fysieke leefomgeving. De gebruiker uit de praktijk - dat is de initiatiefnemer, de
belanghebbende of het bevoegd gezag - moet zich een weg banen door dit woud aan soms
slecht vindbare en slecht op elkaar afgestemde ICT-voorzieningen. Als hij al gegevens kan
vinden over de fysieke leefomgeving, dan zijn deze vaak niet geschikt voor besluitvorming.
Het digitaal stelsel zal de vindbaarheid, de kwaliteit en de betrouwbaarheid van relevante
voorzieningen en gegevens verbeteren. Het is dan niet voldoende om te blijven werken
vanuit losse voorzieningen. Om te kunnen sturen op de verbeteringen waar de gebruiker
om vraagt, worden deze voorzieningen georganiseerd tot een samenhangend stelsel: de
Laan van de Leefomgeving.

Ad c. Een haalbare ambitie
De opbouw van de Laan van de Leefomgeving is een omvangrijk traject, waarin ICT een rol
speelt. Om te komen tot een gecontroleerd proces wordt de Laan opgebouwd in een aantal
haalbare en overzichtelijke stappen. Elk van deze stappen leidt tot een werkend geheel dat
al baten oplevert. Dat is mogelijk omdat de Laan vooral voortbouwt op bestaande
voorzieningen, zoals het Omgevingsloket, Atlas Leefomgeving, INSPIRE en PDOK. De Laan
is vooral een organisatorische verandering, waarbij de huidige versnipperde situatie wordt
versimpeld en geharmoniseerd. Tussen de stappen kan steeds worden bijgestuurd en
aangesloten op de stand der techniek.
De opzet van de Laan gaat ervan uit dat de overheid zorg draagt voor sobere, doelmatige
voorzieningen. Daarbij worden nadrukkelijk mogelijkheden voor de markt gecreëerd om te
komen met meer geavanceerde, gebruiksvriendelijke programma's en apps door de open
data en open standaarden.
De opzet van de Laan is over en weer afgestemd met de (Omgevings)wet- en regelgeving.
Rondom de wet en de amvb's is tijdens het schrijfproces nagedacht over de mogelijkheden
en voorwaarden van digitalisering.

5. Compartimenten
Zoals onder 3 beschreven is het stelsel uit verschillende compartimenten opgebouwd.
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a. Gebruikerstoepassingen die de gebruiker ondersteunen bij de processen die hij
doorloopt om bijvoorbeeld informatie te krijgen of een melding te doen. Daarbij wordt
een onderverdeling gemaakt in toepassingen die de vier hoofdprocessen ondersteunen:
oriënteren, indienen, besluiten en informeren. Binnen deze toepassingen worden
functionaliteiten voorzien voor onder andere:
- Informatie op Maat (over wet- en regelgeving en over de fysieke leefomgeving;
inclusief een Voorwasstraat om inzicht te geven in de kansrijkheid van initiatieven);
zowel voor het oriënteren door initiatiefnemers als voor het bevoegde gezag dat
een initiatief moet toetsen.
- Delen van informatie (bv. ten behoeve van vooroverleg of het inwinnen van advies
door bevoegd gezag bij collega-overheden).
- Indienen van aanvragen, meldingen, zienswijzen, bezwaar en/of beroep.
- Ter inzage leggen / publiceren / bekendmaken van besluiten.
b. De Laaninfrastructuur die zorgt dat alle informatieverzoeken uit de gebruikerstoepassingen bij de juiste informatiehuizen worden neergelegd en dat het antwoord
wordt teruggeleverd aan de gebruikerstoepassingen. Op hoofdlijnen zijn daarvoor de
volgende componenten nodig:
knooppunt
gegevenscatalogus
authenticatie en autorisatie
beveiliging
compliance voorziening
abonnementenvoorziening
terugmeldvoorziening
audit trail
c. De informatiehuizen, (geo-)basisregistraties en generieke registers waarin de partijen
die in een relevant domein actief zijn zodanig onderling gaan samenwerken, dat ze
gebruikers van het digitale stelsel van beschikbare, bruikbare en bestendige informatie
kunnen voorzien. Het gaat hierbij om de informatiehuizen:
Lucht
Water
Bodem & ondergrond
Natuur
Externe veiligheid
Geluid
Cultureel erfgoed
Ruimte
Bouw
De
-

basisregistraties:
BAG - Basisregistraties Adressen en Gebouwen
BRT - Basisregistratie Topografie
BRK - Basisregistratie Kadaster
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-

BGT - Basisregistratie Grootschalige Topografie
BRO - Basisregistratie Ondergrond (in oprichting)

En
-

generieke registers als:
Verkeersgegevens
Populatiegegevens
Omgevingskenmerken (zoals landgebruik en 3d-opbouw)
Toekomstscenario's voor prognoses (economisch, demografisch en ruimtelijk)

Benodigde gegevens uit andere domeinen of uit niet-geo-basisregistraties worden
betrokken via de rotonde van de e-overheid.

6. Ontwerpprincipes voor het stelsel
Wanneer de architectuur van de Laan wordt vergeleken met de huidige digitale
voorzieningen, dan is een aantal terugkerende thema’s te onderscheiden: ontkoppelen,
geo-coderen, beslisbomen en standaarden. Deze moeten worden opgepakt bij de realisatie
van de Laan.
Ontkoppelen / modulaire opbouw
In de huidige situatie vervullen voorzieningen vaak tegelijkertijd meerdere functies uit de
architectuur. Het huidige Omgevingsloket Online omvat bijvoorbeeld:
- Een vergunningcheck voor oriënteren
- Een aanvraagformulier dat op basis van beslisbomen wordt ingevuld voor indienen
- Een samenwerkingsruimte voor het delen van informatie tussen overheden voor
besluiten
- Een vertaling van regelgeving in beslisbomen en toelichtingen voor informatiehuizen

Een gekoppeld systeem is complex en kwetsbaar, vooral wanneer iets moet worden
gewijzigd. Door functionaliteiten te ontkoppelen en te herordenen ontstaat een
inzichtelijker en efficiënter stelsel. Zo kunnen na ontkoppeling de vergunning- en
meldingcheckers uit het Omgevingsloket Online en de Activiteiten Internet Module worden
samengevoegd. De beslisbomen kunnen na ontkoppeling vanuit de systemen vrij
beschikbaar worden gesteld in de informatiehuizen. Hierdoor ontstaan kansen voor marktpartijen om slimme voorzieningen te ontwikkelen. Veelgebruikte componenten kunnen
centraal worden neergezet voor hergebruik. Ook de toekomstige doorontwikkelingen
worden eenvoudiger, omdat sprake is van overzichtelijkere componenten.
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Geo-coderen
Om de gebruiker op maat te kunnen ondersteunen, moet informatie locatiegericht zijn
ontsloten. De gebruiker is immers alleen geïnteresseerd in de regels en de fysieke
leefomgeving op zijn specifieke locatie. Dat betekent dat alle regelgeving, vergunningen en
gegevens over de fysieke leefomgeving moeten worden voorzien van een geo-object (een
punt op de kaart, lijn of vlak).
Beslisbomen
Een tweede voorwaarde om gebruikers op maat te kunnen bedienen van regelgeving is de
vertaling naar beslisbomen. Via een beslisboom kan de desbetreffende regelgeving in een
aantal stappen worden afgepeld tot de vraag of een bepaalde activiteit is toegestaan of
niet. De gebruiker wordt daarbij niet meer geconfronteerd met lange en juridisch
ingewikkelde wetteksten, maar alleen met toespitsende vragen.
Standaarden
Om het stelsel als eenheid te laten functioneren, moet informatie aansluiten op de vraag
en moet het berichtenverkeer van gebruikerstoepassingen via de Laaninfrastructuur naar
informatiehuizen kunnen verlopen zonder hick-ups. De gebruiker mag verwachten dat hij
te maken heeft met één overheid met één eenduidige set aan aansluitvoorwaarden en
serviceniveaus, met één uniforme manier om gegevens te vinden en te leveren. Dit vraagt
om standaarden om processen naadloos op elkaar aan te sluiten. Het gaat dan onder meer
om standaarden voor informatie-uitwisseling en voor de vindbaarheid van datasets in
registers.

7. Standaarden en koppelvlakken
Standaarden
Zoals gezegd bestaat het digitale stelsel uit verschillende componenten: gebruikerstoepassingen, laaninfrastructuur, informatiehuizen en basisregistraties en generieke
registers. Daarnaast is er een koppeling met de rotonde van de e-overheid. Om dit stelsel
als een eenheid te laten functioneren zijn standaarden en koppelvlakken tussen de
componenten nodig.
De Laan-regieorganisatie zal regie voeren op de te hanteren standaarden en koppelvlakken
in het digitaal stelsel. Standaarden die in de wet- en regelgeving genoemd worden, worden
toegepast. Daar waar de wet- en regelgeving geen standaard voorschrijft, moet een keuze
worden gemaakt. Indien de gegevens worden uitgewisseld met de Laaninfrastructuur
wordt daarbij altijd de interoperabliliteit geborgd en wordt uitgegaan van open
standaarden. Standaarden worden onderscheiden naar:
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a. Semantiek (informatiemodellen en metadata)
b. Services / bestandsuitwisseling
c. Ruimtelijke referentiesystemen (coördinatiesystemen)
Hierbij wordt een voorkeursvolgorde gehanteerd van standaarden: wereldwijde, Europese,
nationale, sectorale standaarden. Daarbij is wel belangrijk om kritisch te blijven op het
brede gebruik en ondersteuning van de standaard.
a. Semantiek (informatiemodellen en metadata)
Het informatiehuis zorgt voor een informatiemodel van de gegevens die zij beheert. De
vorm van het informatiemodel wordt centraal voorgeschreven door de Laanregieorganisatie (aansluitvoorwaarde van de Laaninfrastructuur). Bij het opstellen van
deze voorschriften wordt gekeken naar bestaande modellen als de stelselcatalogus, de
Nederlandse conceptenbibliotheek voor de bouw (CB-nl) en INSPIRE. Er is veel ervaring op
het gebied van informatiemodellen voor datasets (bijv. NEN 3610 en de INSPIRE
dataspecifications), maar voor beslisbomen is het opstellen van informatiemodellen nieuw,
hier zal dan ook nader onderzoek naar moeten worden gedaan.
Het informatiehuis zorgt voor het leggen van relaties tussen begrippen uit wet- en
regelgeving, beslisbomen, registraties en de services. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
“linked data”, hierbij kan gebruik worden gemaakt van standaarden als RDF, SPARQL, URIstrategie en Juriconnect BasisWettenBank.
Het informatiehuis zorgt ervoor dat de metadata van de gegevens en de services die zij
beheren zijn opgenomen in het register van de Laaninfrastructuur volgens de standaarden
die zijn voorgeschreven door de Laan regie organisatie. Bij het opstellen van deze
voorschriften zal worden uitgegaan van bestaande standaarden als de Nederlandse
metadatastandaard voor geografie, Dublin Core en RDFa.
Centraal over de Laan heen moeten ook voor de processen informatiemodellen worden
opgesteld. Dit is met name van belang voor de formele processen. Het is namelijk van
belang dat bij de uitvoering van de Omgevingswet overheidspartijen naadloos kunnen
samenwerken in ketenprocessen. Bij het overdragen van met name formele informatie van
de ene organisatie naar de andere moeten we er zeker van zijn dat beide partijen elkaar
goed en precies begrijpen. Het zaakgericht werken vormt hiervoor de kern. Bij het
opstellen van deze voorschriften voor de informatiemodellen voor formele processen zal
worden gekeken naar voorbeelden als RGBZ, RiHA, metamodel RGB en ZTC.
b. Services / bestandsuitwisseling
Wanneer we kijken naar standaarden voor informatie-uitwisseling bij informele processen
(bijvoorbeeld voor oriënteren) geldt dat de standaarden voor open data voor burgers en
bedrijven makkelijk toepasbaar moeten zijn.
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Daarbij komen dan standaarden kijken die gebruikelijk zijn bij (andere) open data bronnen
en moet gekeken worden naar de middelen die zij gebruiken om toegang te krijgen tot de
data: webbrowsers en applicaties op telefoons en tablets. De standaarden van het web
zullen hier de boventoon voeren: zoveel mogelijk W3C, Open Geospatial Consortium OGC,
REST en linked open data.
Wanneer we kijken naar standaarden voor informatie-uitwisseling bij formele processen
(bijvoorbeeld het indienen van een vergunningaanvraag) zullen de standaarden uit de eoverheid de boventoon voeren: Digikoppeling, e-Herkenning, DigiD, het gebruik van digivoorzieningen voor beveiliging en zaakgericht werken en standaarden als GML en StUF.
Er dienen centraal afspraken gemaakt te worden over een (standaard-)licentie voor (open)
data. Bij het opstellen van deze voorschriften zal worden uitgegaan van bijvoorbeeld Public
domain mark, creative commons zero en GeoGedeeld.
Voor gesloten data kan het aan te bevelen zijn om een uniforme autorisatie op de Laan te
regelen.
Wanneer sprake is van 3D data wordt voor het opstellen van voorschriften hierover
gekeken naar standaarden als CityGML, IMGeo en KML/Collade.
c. Ruimtelijke referentiesystemen (coördinatiesystemen)
Hierbij wordt uitgegaan van de bestaande standaarden uit het “raamwerk van geostandaarden”, waarbij de ontwikkelingen op dit gebied nauw gevolgd worden.
Koppelvlakken
Zoals bij de stelsel architectuur is beschreven, brengt het digitaal stelsel onder water
allerlei berichtenverkeer op gang zodra een gebruiker een vraag stelt aan een gebruikerstoepassing. Om dit berichtenverkeer “onder water” tussen gebruikerstoepassingen,
Laaninfrastructuur, informatiehuizen en rotonde zonder hick-ups te laten verlopen is het
van belang dat de koppelvlakken goed gedefinieerd zijn en werken.
Hierbij wordt in ieder geval gewerkt met vastgestelde:
a. Service levels
b. Technische aansluitvoorwaarden
a. Service levels
Bronhouders - informatiehuizen
Hoe bronhouders hun data aan de informatiehuizen aanleveren, gebeurt voor de Laan van
de Leefomgeving “achter de voordeur”. Het is dan ook aan de informatiehuizen om
hierover zelf afspraken te maken met de betreffende bronhouders.
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Informatiehuizen - Laaninfrastructuur
Een aantal van de gegevenssets uit de informatiehuizen valt ook onder de Europese
richtlijn INSPIRE. Deze gegevens dienen al volgens het INSPIRE service level geleverd te
worden. Voor de nadere uitwerking van het service level lijkt het logisch dit service level
ook voor andere open data (zowel geo als administratief) op de Laan van de Leefomgeving
te laten gelden.
Laaninfrastructuur - gebruikerstoepassingen
Voor het serveren van de data via de Laaninfrastructuur aan gebruikerstoepassingen lijkt
het logisch het service level van Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK) te hanteren.
Daarbij geldt een service level “Basis” voor het uitvoeren van overheidsprocessen.
Aangezien de Laan van de Leefomgeving voorziet in het aanbieden van gegevens voor het
uitvoeren van maatschappelijke processen wordt ervan uitgegaan dat dit ene service level
voldoende is. Mocht er reden zijn om toch te differentiëren, dan kan gekeken worden naar
de andere service levels van PDOK ( “Educatief gebruik” en een “Fair use” service level
voor algemeen gebruik).
Laaninfrastructuur – rotonde e-overheid
Omdat de rotonde ook nog in ontwikkeling is, zal dit service level bij de realisatiefase
nader moeten worden uitgewerkt.
Gebruikerstoepassingen – gebruikers (overheden)
Voor de uitwisseling tussen overheden (bijvoorbeeld een bevoegd gezag welke middels de
module “delen van informatie” een collega-overheid om advies vraagt) geldt dat deze
overheden ook middels een service level op de gebruikerstoepassing (en daarachter de
Laaninfrastructuur) moeten worden aangesloten. Voor de nadere uitwerking hiervan kan
gekeken worden naar de service levels van basisregistraties of bijvoorbeeld eoverheidsvoorzieningen.
b. Technische aansluitvoorwaarden
De technische aansluitvoorwaarden voor aansluiting van:
- gebruikerstoepassingen op de Laaninfrastructuur
- informatiehuizen op de Laaninfrastructuur
- de Laaninfrastructuur op de rotonde van de e-overheid
zullen nader uitgewerkt moeten worden. Voorbeelden van aansluitvoorwaarden van min of
meer vergelijkbare voorzieningen zijn die van PDOK, Digimelding, Digipoort (e-factureren)
en Digilevering.
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