Nieuwe sectoren, nieuwe standaarden
Het programma Digitalisering Omgevingswet (werktitel),
de Nota Gideon en het topsectorbeleid bepalen in hoge
mate in welke sectoren wij actief zijn. We verbreden dus
ons werkterrein en ontwikkelen nieuwe standaarden samen
met partners uit die sectoren. Rob: ‘Het gaat dan om
standaarden voor gegevens die onze fysieke leefomgeving
beschrijven. In eerste instantie zijn dat standaarden in de
wereld van de ruimtelijke ordening en mobiliteit, en de
bouwwereld. Daarnaast zien we ook mogelijkheden voor de
sectoren zorg, energie en water. Wij helpen deze sectoren
om te begrijpen wat ruimtelijke gegevens zijn, en wat het
belang van standaarden is.’ Natuurlijk blijven we afhankelijk
van de vragen van opdrachtgevers.
Ons netwerk verbreed
Om op die nieuwe terreinen standaarden te kunnen
ontwikkelen, hebben we ons netwerk in 2017 behoorlijk
uitgebreid. Meer organisaties in uiteenlopende sectoren
kennen ons als autoriteit op het gebied van standaarden
voor geo-informatie. ‘Daarbij zijn informatiemanagers voor
ons het schakelpunt: zij zitten bij elke overheidsorganisatie,’ legt Rob uit. ‘Als geen ander zijn zij doordrongen van
het belang van een goede informatievoorziening. En zij zijn
ook degenen die dat het beste aan hun eigen bestuurders
kunnen uitleggen.’ Samen met informatiemanagers kijken
wij naar de vraagstukken van hun organisaties aan de ene
kant, en het groeiende gegevensaanbod aan de andere
kant. Waar zitten daar de kansen? Welke vraagstukken kan
geo-informatie helpen op te lossen?

informatiedomeinen en sectoren en naar nieuwe technologieën. ‘Maar ook tussen partijen en organisaties die iets
voor elkaar kunnen betekenen op het gebied van geoinformatie. Wij faciliteren samenwerking waar dat nodig en
gewenst is. Daarbij werken wij – zoals altijd – op basis van
consensus bij alle partijen: op het snijvlak van wat wenselijk, haalbaar en werkbaar is,’ vertelt Rob.
Samenhang waarborgen
Een belangrijk aandachtspunt voor ons op weg naar 2017 is
de samenhang in het hele stelsel van informatiebronnen.
Rob legt uit: ‘Wij zien er op toe, dat gegevensdefinities op
elkaar zijn afgestemd en dat sectorspecifieke informatiemodellen kunnen ‘praten’ met bijvoorbeeld algemene
geo-standaarden, administratieve standaarden en basisregistraties. Want alleen zo blijven de standaarden werkbaar en worden ze sneller door gebruikers geaccepteerd.’
Uitstekend internationaal netwerk
Standaarden die voor het geo-werkveld van belang zijn,
worden vaker ontwikkeld in internationale settings
(Europese Unie, ISO, Open Geospatial Consortium, etc.).
Ook de ontwikkeling van kennis en innovatie op het gebied
van geo-informatie speelt zich grotendeels af in een internationale arena. Wi participeren pro-actief in OGC, ISO,
CEN en Europese programma’s en gremia als het European
Location Framework en de Commission Expert Group on
Maintenance and Implementation en signaleren wat relevant is voor de Nederlandse wet- en regelgeving
en bestuursorganen.

Directeur Rob van de Velde vertelt: ‘Ook in 2017 zijn wij
van én voor de overheid. Alles wat we doen, doen we in
samenwerking. Wij zorgen ervoor dat de overheid zonder
tijdsverlies en met zo weinig mogelijk kosten alle relevante
geo-informatie kan koppelen en combineren. Dat doen
overheidspartijen met onze standaarden. We helpen de
overheid ook om keuzes te maken uit het grote aanbod van
geo-data. Wat gebruik je waarvoor en wat niet? Hoe zorg
je ervoor dat gegevens eenvormig worden aangeleverd?
Hoe zorg je ervoor dat je die gegevens kunt koppelen aan

Hoe ziet Geonovum zichzelf in 2017?
Dit is het veelzijdige en uitdagende speelveld waarin
Geonovum in 2017 opereert.

Hoe werkt Geonovum in 2017?

Blik op het gebruik
Naast het ontwikkelen van standaarden voor nieuwe
sectoren richten we ons ook expliciet op het gebruik van
die standaarden. ‘Want uiteindelijk gaat het er natuurlijk
om dat onze standaarden worden toegepast,’ licht Rob toe.
‘We zorgen dus ook voor praktische ondersteuning met
bijvoorbeeld handleidingen, workshops en een helpdesk.’

vorming, uitvoering en inspectie tot handhaving. We analyseren deze processen en brengen in beeld hoe geo-informatie hierbij kan worden gebruikt. Ook creëren we samen
met hen bewustwording op bestuurlijk niveau van het nut
van geo-informatie.
Afhankelijk van de uitkomst daarvan zorgen wij ervoor dat
er een gemeenschappelijk afsprakenkader wordt opgesteld.
We brengen belanghebbenden bij elkaar en bepalen met
hen welke gemeenschappelijke definities worden gebruikt.
Dit beschrijven we in een informatiemodel, een semantische standaard. Wij organiseren het proces om tot consensus te komen, zorgen voor afstemming met relevante
geo-standaarden, en helpen bij het formaliseren van het
informatiemodel in het stelsel van geo-standaarden.
Naast informatiemodellen maken we ook technische geostandaarden. We organiseren samenhang in de geo-informatie over de sectoren heen door de relatie met bestaande
geo-standaarden te bewaken, zowel op nationaal als op
internationaal niveau.
Beheren van geo-standaarden
Bestaande geo-standaarden zijn aan verandering onderhevig, bijvoorbeeld door nieuwe wetgeving en beleid, gebruikerswensen of praktijkervaring. Wij inventariseren deze
wijzigingen, stellen wijzigingsvoorstellen op en verzorgen
het proces van formalisatie.
Ondersteunen van de implementatie van geostandaarden
De toepassing van geo-standaarden in de praktijk vergt kennis en kan allerlei vragen oproepen. Wij geven voorlichting
over de implementatie van standaarden, bieden tools om
de implementatie te bevorderen (zoals handreikingen en
voorbeeldbestanden) en hebben een helpdesk om vragen te
beantwoorden. Ook faciliteren wij kwaliteitsbewaking met
bijvoorbeeld validators en testprotocollen. Bij de implementatie van nieuwe afspraken (bijvoorbeeld wet- en regelgeving) voeren wij regie op de uitvoering.

Wat zijn onze diensten in 2017?

Meer gegevens dan ooit
Tegelijk zijn er veel gegevens beschikbaar. Door technologische ontwikkelingen beschikken we over nieuwe en goedkope manieren om ruimtelijke gegevens te verzamelen.
En het zijn niet alleen meer professionals die data verzamelen: ook burgers doen dit vrijwillig, met speciale apps op
hun smartphone. Bijvoorbeeld omdat ze betrokken zijn bij
een onderwerp uit hun leefomgeving als stank, fijnstof of
geluidsoverlast. Bovendien zijn de werkprocessen van overheden en bedrijven in 2017 zo ingericht, dat ze ‘vanzelf’
data genereren. Een onderhoudsdienst van een gemeente
maakt onderweg bijvoorbeeld foto’s van de toestand van
het wegdek. Zo is er een voortdurende stroom van informatie op gang gekomen.
Overheid, bedrijfsleven en wetenschap
De overheid is over de hele breedte met geo-informatie
bezig: als gebruiker en als producent van ruimtelijke gegevens. Bij de uitvoering van overheidstaken is het gebruik
van geo-informatie niet meer weg te denken uit het werkproces. Bovendien stuurt de overheid op het wegnemen
van drempels voor gebruik van overheidsinformatie door
de markt. Het bedrijfsleven en de wetenschap hebben geoinformatie omarmd en komen met innovatieve oplossingen
en voorzieningen. De markt voor geo-informatie is
gegroeid: er wordt meer geld mee verdiend, zowel binnen
als buiten Nederland. En ook in het wetenschappelijk
onderzoek speelt locatie een belangrijke rol.

Groei tijdens krimp
De budgetten van de overheid staan onder druk. Er lijkt
weinig ruimte te zijn voor nieuwe investeringen. Juist in
tijd van schaarste bestaat echter behoefte om dingen
anders te doen, en kan ruimte ontstaan voor herstructureren van processen en taken. Meer participatie van
burgers en bedrijven die informatie zelf bij de overheid
komen halen en samenwerking tussen organisaties om
overheidstaken goedkoper uit te kunnen voeren bijvoorbeeld. De visualisatiekracht van geo-informatie kan een
wezenlijke bijdrage leveren om processen goedkoper of
beter in te richten.

Geo-informatie is en blijft onze kern. Rob: ‘Wij worden
gedreven door onze expertise op het gebied van standaarden en geo-informatievoorziening. Wij werken vanuit de
inhoud en het gebruik. Partijen vragen ons aan hun tafel
vanwege onze deskundigheid: omdat we verstand hebben
van geo-informatie, hoe je die het beste vastlegt en uit
kunt wisselen met behulp van goede standaarden.
Daarmee onderscheiden we ons.’

Toetsen van technologische ontwikkelingen
We volgen technologische ontwikkelingen (3D geo-informatie, linked open data, sensoren) en weten wat er internationaal speelt. In pilots brengen we kennis en ervaring
over deze innovaties vanuit de wetenschap, het bedrijfs-

leven en de overheid samen, en toetsen die voor gebruik
door de overheid. We brengen de consequenties van deze
innovaties voor de overheid en de standaarden in beeld.
Stimuleren van kennisuitwisseling en gebruik
Als netwerk- en kennisorganisatie verbinden wij organisaties op inhoudelijke thema’s, en wijzen wij overheidspartijen de weg in het geo-werkveld. Dit doen wij bijvoorbeeld door het organiseren van kennissessies, seminars en
discussietafels over het gebruik van geo-informatie binnen
maatschappelijke thema’s. Wij adviseren proceseigenaren,
bijvoorbeeld voor het opstellen van een business case, over
de toegevoegde waarde van geo-informatie binnen hun
werkprocessen. Vaak doen wij dit in samenwerking binnen
de gouden driehoek: het bedrijfsleven, de wetenschap en
overheid. Vanuit de inhoud geven wij strategisch en tactisch
advies over de geo-informatievoorziening aan het GI-beraad
en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Samenwerkingsverbanden waaraan wij zelf deelnemen,
bieden we aan om gebruik te maken van onze werkruimte.

STRATEGIE
Wat doen wij om dit in 2017 te realiseren?
In grote lijnen blijven we werken, zoals we dat tot nu
toe hebben gedaan. Een paar zaken zijn echter nieuw.
Wij kiezen ervoor om:
• van en voor de overheid te blijven;
• onze doelgroep uit te breiden naar de gemeentes;
• onze uitbreiding naar andere sectoren als eerste te
richten op het domein van de nieuwe Omgevingswet.

Waar liggen voor de periode van 2014 tot 2017
onze uitdagingen?
Verbindingen aangaan met nieuwe kennispartners
In 2017 willen we in meer sectoren actief zijn. Om in verbinding te komen is het belangrijk om ons te verdiepen in

Economisch herstel
De Nederlandse economie wordt geruime tijd gekenmerkt door
lage of negatieve groeicijfers. Na de bankencrisis en de eurocrisis is er nu sprake van een balanscrisis. Ten opzichte van de
eurozone scoort de Nederlandse economie slecht. Het versterken
van het groeivermogen van de Nederlandse economie is daarom
een belangrijk speerpunt van het kabinet. Door de minister van
Economische Zaken is het doorbraakproject Open Geodata gestart
als een van de initiatieven om economische groei en innovatie te
vergroten.
Slimme steden
Het slim inzetten van informatievoorziening is één van de manieren waarop de overheid efficiënter kan zijn in het verbeteren
van de leefbaarheid, mobiliteit en veiligheid in stedelijk gebied.
Komende jaren worden steden slimmer gemaakt. Informatie over
locatie is een essentieel ingrediënt voor veel smart city toepassingen. Real time gegevens uit sensornetwerken nemen komende
jaren een vlucht. Deze gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt
om de mobiliteit te verbeteren: van parkeerapp tot besturing van
matrixborden. Als verschillende partijen op basis van dezelfde
real time data kunnen werken en met elkaar communiceren, kan
het geheel aan toepassingen als één geheel werken. Netwerken
die luchtkwaliteit meten, leveren dan bijvoorbeeld gegevens aan
routeplanners die vervolgens minder belastende routes kunnen
plannen.
Het kabinet kiest er voor op de terreinen zorg, werk en jeugd de
gemeenten de eerstverantwoordelijke bestuurslaag te maken.
Gemeenten zijn beter dan andere overheden in staat om maatwerk te bieden en rekening te houden met het sociale netwerk
van de burger. Deze drie decentralisaties leiden er toe dat bij
gemeenten de vraag naar ruimtelijke informatie over vraag en
aanbod van zorg, en informatie over de directe leef- en woonomgeving van de burger toeneemt.

Maken van geo-standaarden
Samen met de informatiemanagers en procesdeskundigen
uit een sector bekijken we welke toegevoegde waarde
geo-informatie heeft voor hun werkprocessen: van beleids-

de vraag wat er speelt in een sector, en wat de bijdrage kan
zijn van geo-informatie voor relevante vraagstukken. Dit
doen wij door te luisteren en te begrijpen. Waarbij wij ons
realiseren dat we steeds meer te maken krijgen met spelers
die verder afstaan van het ‘klassieke’ geo-werkveld, waardoor de behoefte aan gebruiksklare producten die direct
implementeerbaar zijn zal toenemen.
Om wegwijs te raken in die nieuwe sectoren, hebben we
partners nodig. Kennisorganisaties en -netwerken die alle
ins en outs van een sector kennen, die het veld overzien.
Met hun hulp raken wij bekend met de spelers, de regels,
de cultuur en de manier van werken van een sector. Zonder
deze kennispartners kunnen wij niet opereren. Daarom
steken we energie in het aangaan van een duurzame relatie
van deze partners.
Geonovum is tot nu toe vooral actief geweest binnen het
fysieke domein, in sectoren als beheer openbare ruimte,
milieu en water. Hier gaan we mee door. Bij het uitbreiden
van sectoren richten we ons vanaf 2014 als eerste op de
nieuwe Omgevingswet, en geven we voorrang aan kennispartners die goed bekend zijn met de decentrale overheden. We denken hierbij bijvoorbeeld aan het netwerk
van de Digitale Steden agenda, CROW, KING en Dataland.
We breiden onze verkenningen over de decentralisatie in
het sociale domein uit om de komende jaren ook hier meer
in verbinding te komen.
Nieuwe opdrachtgevers vinden
Wij houden vast aan onze opdrachtfinanciering. Dat betekent dat we nieuwe opdrachtgevers nodig hebben (of dat
nu centrale of decentrale overheden zijn), uit sectoren die
relatief nieuw voor ons zijn, zoals bouw en zorg. Daar gaan
we actief naar op zoek. We zorgen ervoor dat nieuwe sectoren ons leren kennen en dat we in beeld komen bij nieuwe
opdrachtgevers. We gaan ons netwerk dus uitbreiden.
Om de verbinding met onze kennispartners te bestendigen
organiseren we in gezamenlijkheid bijvoorbeeld discussietafels of kennissessies of sluiten we een convenant af.
Een vervolgstap is het verlenen van een opdracht, dit kan
zowel een opdracht van Geonovum aan een partner zijn
als andersom. De intensiteit van de samenwerking neemt
in de loop der tijd toe.

Eenvoudig en beter omgevingsbeleid
Door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt ingezet
op een stelselvernieuwing voor het omgevingsbeleid. Een belangrijk speerpunt hierbij is de vernieuwing en digitalisering van de
informatievoorziening voor de nieuwe Omgevingswet, met als
belangrijkste doelen het vergroten van de ruimte voor eigen
initiatieven van burgers en bedrijven, het terugdringen van
administratieve lasten, het vergroten van de efficiëntie in het
overheidsapparaat en het versnellen van procedures voor planvorming en vergunningverlening. Geografische informatie is de
sleutel voor een goede beschikbaarheid en bruikbaarheid van
gegevens over de fysieke leefomgeving.
De participatiesamenleving
Waar de overheid eerder de omslag maakte ‘van zorgen voor,
naar zorgen dat’, volgt komende jaren een omslag naar ‘mogelijk maken van’. De overheid stelt en bewaakt weliswaar nog
altijd de kaders om algemene belangen te bewaken, maar wil
de aanwezige creativiteit en verantwoordelijkheid van burgers
en bedrijven aanspreken om tot optimale uitvoering te komen.
Vrije beschikbaarheid over informatie van de overheid, inclusief
geo-informatie, is hierbij een essentiële randvoorwaarde.
Burgers en bedrijven zullen zelf actiever informatie halen maar
ook nieuwe informatie opbouwen. Allerlei hybride combinaties
van overheidsgegevens en gegevens van marktpartijen en
bijvoorbeeld de sociale media zullen ontstaan.

Meer verbonden
In 2017 is het speelveld van de geo-informatie rijker en complexer dan nu. Aan de ene kant zijn er meer spelers actief
en aan de andere kant zijn er meer gegevens beschikbaar.
Het veld kenmerkt zich door een intensieve samenwerking
tussen de vele partijen. Er is daarom meer dan nu sprake
van een stelsel van informatiebronnen. Een goede
illustratie hiervan is het stelsel van informatiehuizen en
informatievoorzieningen die de digitale uitvoering van
de Omgevingswet mogelijk maken.

Hoe ziet de geo-wereld eruit in 2017?

Verbindingen leggen
Vanuit onze rol als standaardisatie-expert leggen we
nieuwe verbindingen. Naar nieuwe gebruikers, nieuwe

Vooruitdenken over governance op het
stelsel van standaarden
Wij creëren een stelsel van standaarden waarvan de samenhang belangrijker wordt. Afstemming over issues en keuzes
tussen standaarden over de fysieke omgeving zijn al aan
de orde. Deze behoefte zal toenemen als we aansluiten bij
andere sectoren en als gevolg van de aansluiting van de
geo-basisregistraties in het stelsel.
Er ontstaat behoefte aan een gremium dat toezicht houdt
op de samenhang in het stelsel en beslist over eventuele
problemen. Wij dragen hier graag aan bij op het moment
dat dat nodig is. In 2014 doen wij een verkenning om
te komen tot een inhoudelijk forum voor afstemming.
Afstemmingsissues waar op inhoudelijk niveau geen overeenstemming kan worden bereikt, willen wij agenderen in
het GI-beraad, het College en Forum Standaardisatie en de
programmaraad van het stelsel van basisregistraties.
Wij verwachten hier jaarlijks twee of drie van de grootste
issues te bespreken.
Ontwikkelen van de organisatie
De geschetste koers voor de komende jaren betekent op
enkele punten een aanpassing of aanscherping van onze
organisatie.
Er liggen kansen voor Geonovum om te groeien, afhankelijk
van onze opdrachtportefeuille. We worden in meer sectoren
actief. Daarom hebben we mensen nodig, die de verbindingen kunnen maken met de nieuwe sectoren waarin we
willen werken en mensen met kennis om te komen tot
sluitende business cases. We denken hierbij enerzijds aan
gezichtsbepalende experts uit nieuwe sectoren, maar anderzijds ook aan jongeren uit ‘de internetgeneratie’, zodat
we voldoende aangehaakt blijven bij nieuwe technologische mogelijkheden. Tegelijk gaan we de ontwikkelde
standaarden professioneel onderhouden: dat doen geospecialisten met hart voor beheer. Door middel van detachering willen we nieuwe medewerkers aan ons binden.
De bredere scope noodzaakt ons onze slagkracht te vergroten door te werken aan meer interne samenhang.
Dit doen wij door onze overlegstructuur aan te passen,
meer aandacht te besteden aan kennisuitwisseling en
scherper te sturen op synergie.

Decentralisatie sociale domein
Door vergrijzing van de bevolking en de verder ontwikkelende
medische technologie dreigen de publieke uitgaven voor de zorg
onbetaalbaar te worden. Ook op dit terrein zal een groter beroep
op de zelfredzaamheid van de burger worden gedaan. De burger
wordt zelf verantwoordelijkheid zijn zorg te organiseren en zal
alleen door de overheid worden geholpen als dat echt nodig is.

www.geonovum.nl

Wat zijn de plannen
van Geonovum voor de
periode 2014-2017?
Dat leest u in deze folder.

Op weg naar

Maatschappelijke opgaven en de
publieke geo-informatievoorziening

Visie

Van data naar informatie
Het onderling kunnen koppelen van data om zo tot betekenisvolle informatie te komen wordt is in 2017 essentieel.
Door onder meer het open data beleid, de invoering van de
Europese richtlijn INSPIRE en voorzieningen als Publieke
dienstverlening op de Kaart is steeds meer data toegankelijk geworden. Ook wordt meer data gegenereerd door burgers, bedrijven, sensoren, sociale media etc. Standaarden
zijn nodig om deze verschillende data met elkaar te kunnen
verbinden, en in combinatie te kunnen toepassen. Dit is
een noodzakelijke schakel voor veelvuldig gebruik van de
geo-informatie infrastructuur. Een voorbeeld is het concept
van de ‘huiskluis’, waar gegevens over vergunningen, energieverbruik, bouwtekeningen, foto’s en koopaktes worden
samengebracht.

Nieuwe technologieën, nieuwe standaarden
Het bedrijfsleven en de wetenschap zorgen voor een hoop
technologische ontwikkelingen. Met pilots en verkenningen
maken wij de overheid bewust van die ontwikkelingen én
de mogelijkheden daarvan. Dat kan ertoe leiden dat wij
nieuwe afspraken en standaarden maken. ‘Een standaard
voor sensorgegevens bijvoorbeeld, en een standaard voor
het registreren van informatiebronnen op het internet.
Overheidsorganisaties willen ook van dit soort data
gebruikmaken. Maar dat kan alleen met goede afspraken,
die aansluiten op al bestaande standaarden, nationaal en
internationaal. Dat maken wij mogelijk,’ licht Rob toe.
Goed aangesloten op de markt
Terwijl de overheid onze voornaamste opdrachtgever blijft,
hebben we goede en open contacten nodig met de private
partijen. ‘Want het bedrijfsleven ontwikkelt oplossingen
voor de overheid op basis van onze standaarden,’ legt
Rob uit. ‘Bedrijven verdiepen zich bij het realiseren van
die oplossingen in de behoefte van de overheid. Naar hun
wensen en eisen moeten we dus goed luisteren. Voor ons
zijn bedrijven partners bij het realiseren en implementeren van standaarden ten behoeve van beschikbaarheid en
bruikbaarheid.
De decentrale overheid
In 2017 zijn onze producten en diensten specifieker gericht
op gemeenten en provincies, naast het werk dat we blijven
doen voor de Rijksoverheid. Rob: ‘De centrale overheid kiest
er namelijk voor om meer uitvoeringstaken op het terrein
van de fysieke leefomgeving (ruimtelijke ordening, water,
mobiliteit) door de decentrale overheden uit te laten voeren. Ook in het sociale domein (zorg, jeugd, werk) gaat er
decentralisatie plaatsvinden. Decentrale overheden krijgen
daardoor meer behoefte aan locatiegebonden informatie.
Beslissingen over nieuw sociaal beleid zijn met geoinformatie bijvoorbeeld duidelijker te onderbouwen.
Vraag en aanbod van zorg zijn beter in beeld te brengen.
En de effectiviteit van ingevoerde maatregelen is eenvoudiger te analyseren.’
al bestaande gegevens? Met als doel: de overheid beter te
laten presteren met geo-informatie.’

Beter presteren met geo-informatie
Participatie & decentralisatie
Maatschappelijke problemen zijn een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Het Rijk decentraliseert uitvoerende taken naar provincie en gemeenten.

Nieuwe geo-data en toepassingen
Technologische ontwikkelingen leiden tot nieuwe datastromen.

Nieuwe sectoren
Om efficiënter te kunnen werken, is er vraag naar geo-standaarden en
-data in het fysieke domein. In het sociale domein ontstaat interesse voor
geo-toepassingen.

WAT SPEELT ER?
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Kennisinstellingen

Bedrijfsleven

Om informatie-uitwisseling in nieuwe samenwerkingsvormen tussen en met
de overheid te borgen, beheren we standaarden en stimuleren we toegankelijkheid van geo-informatie.

We volgen technologische ontwikkelingen en weten wat internationaal
speelt op het gebied van geo-informatie. In pilots brengen we kennis
en ervaring van bedrijven, kennisinstellingen en overheid bij elkaar en
toetsen ontwikkelingen voor gebruik door de overheid.

Beheer openbare
ruimte

Energie

Zorg en welzijn

In sectoren die geo-informatie willen uitwisselen, brengen wij belanghebbenden bij elkaar om de gemeenschappelijke definities te bepalen. Als netwerken kennisorganisatie verbinden wij organisaties op inhoudelijke thema’s en
wijzen overheidspartijen de weg in het geo-werkveld.

WAT BETEKENT DIT?

Geonovum op weg naar 2017
Relaties

Inhoud

Organisatie

OMGEVINGSWET

We brengen samenhang in het
stelsel van geo-informatie.

We richten ons vooral op thema’s
die met de Omgevingswet te
maken krijgen.

We richten ons ook op
gemeenten.

We werken met bestaande en
nieuwe kennispartners.

We hebben een aantal nieuwe
opdrachtgevers.

We weten de juiste mensen
aan ons te binden.

