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De belangrijkste snelwegen van 

de geo-informatie infrastructuur 

in Nederland zijn aangelegd. En er 

beginnen steeds meer auto’s op te 

rijden. Zo is PDOK, dat landsdekkende 

geo-datasets van de overheid 

beschikbaar stelt, in de laatste drie 

maanden van 2013 ruim 130 miljoen 

keer geraadpleegd. En op basis van 

data van ruimtelijkeplannen.nl en 

PDOK is in korte tijd de website 

watmagwaar.nl ontwikkeld, waarmee 

je in drie muisklikken voor elke plek in 

Nederland kunt zien welke bouwregels 

er gelden.

Maar we willen dat het veel drukker 

wordt op die digitale snelwegen. 

Daarom wordt het stimuleren van 

het gebruik van geo-informatie 

een belangrijker onderdeel van ons 

werk. Wat daarbij helpt, is dat open 

data gemeengoed is geworden. De 

Rijksoverheid heeft besloten dat 

iedereen de openbare informatie van 

de overheid vrij mag gebruiken en 

verspreiden. Voor geo-informatie is 

de INSPIRE-methodiek van het online 

toegankelijk maken van metadata 

en data via webservices zo krachtig 

gebleken, dat die breed wordt 

toegepast. Zo wordt het vinden en 

uitwisselen van deze open data ineens 

heel praktisch en werkbaar.

Voor een soepele uitwisseling van 

geo-informatie is het essentieel dat 

verschillende standaarden op elkaar 

aansluiten. Ook in sectoren die wat 

verder weg liggen van de geo-wereld. 

In 2013 hebben we bijvoorbeeld 

meegewerkt aan de Nederlandse 

conceptenbibliotheek voor de Bouw. 

Door de informatiemodellen, die 

horen bij de verschillende bouwfasen, 

beter op elkaar af te stemmen, kan 

in die sector veel tijd en geld worden 

bespaard.

De nadruk op het gebruik, het 

samenwerken met nieuwe sectoren en 

het bevorderen van samenhang in het 

stelsel van informatiemodellen waren 

in 2013 de hoofdlijnen van ons werk. U 

ziet het terug op de volgende pagina’s. 

Veel kijk- en leesplezier!

Amersfoort, mei 2014

Peter Welling, bestuursvoorzitter

Rob van de Velde, directeur

Voorwoord



Waar komen onze gedetacheerde medewerkers vandaan?Geonovum als ontmoetingsplaats

In 2013 is in totaal 201 keer gebruik 

gemaakt van onze vergaderruimtes 

voor bijeenkomsten met mensen van 

buiten Geonovum.

Medewerkers en bezoekers van 

Geonovum verorberden in 2013 ruim 

400 kilo fruit en dronken koffie van in 

totaal 76 kilo versgemalen koffiebonen.

2 Man 6 Vrouw

medewerkers 

Geonovum

201 x400 kg 76 kg

9 Man 2 Vrouw

 medewerkers 

gedetacheerd uit 

overheid en  

wetenschap
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stagiairs

Logius Planbureau voor 

de Leefomgeving 

Provincie 

Gelderland

Provincie Utrecht TU Delft Dienst Landelijk 

Gebied

Kadaster

Geonovum in vogelvlucht Experts uit verschillende organisaties bijeen

De overheid beter laten presteren met geo-informatie. 

Dat is waar wij dagelijks aan werken. We doen dat door de 

toegankelijkheid van geo-informatie te verbeteren en door 

de uitwisseling van geo-informatie onderling en met andere 

soorten gegevens mogelijk te maken met standaarden. 

Daarnaast helpen wij overheidsorganisaties om geo- 

informatie beter te benutten, door hen te informeren over 

bestaande voorzieningen. En door organisaties die behoefte 

hebben aan geo-informatie, te verbinden aan partijen die 

hen daarmee kunnen helpen.

Ons kantoor in Amersfoort is zowel een werk- als 

 ontmoetingsplek. Natuurlijk voor onze eigen medewerkers 

en projecten, maar ook voor anderen. In 2013 boden wij 

onderdak aan de GeoSamenwerking tussen Rijkswaterstaat 

en het Kadaster en aan het project Nederlandse concep-

tenbibliotheek voor de Bouw (CB-NL), een initiatief van de 

Bouw Informatie Raad (BIR). Ook fungeren we regelmatig 

als vergaderlocatie voor bijeenkomsten met mensen van 

buiten Geonovum, bijvoorbeeld voor overleggen voor de  

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), het pro-

gramma ProGIDEON van de provincies en niet te verge-

ten de wekelijkse Conceptual Fridays van het Platform 

 implementatie Linked Open Data (PiLOD).

Onze medewerkers zijn deels in eigen 

dienst en deels gedetacheerd vanuit 

de overheid en wetenschap. In onze 

projecten werken zij samen met men-

sen van overheidsorganisaties en uit 

het bedrijfsleven. In 2013 werkten ook 

twee stagiairs bij Geonovum, één aan 

INSPIRE en één aan RO Standaarden.



Geonovum krijgt subsidie van de 

ministeries van Infrastructuur en 

Milieu en Economische Zaken, van 

het Kadaster en van de Geologische 

Dienst Nederland TNO. Van deze sub-

sidie voert Geonovum haar basispro-

gramma uit.

Geonovum voert opdrachten uit die de 

geo-informatie infrastructuur versterken.

Zoals:

Basisprogramma Opdrachten

■	 zorgen	we	voor	onderhoud	en	doorontwikkeling	

van	de	basisset	geo-standaarden	voor	de	overheid

■	 volgen	we	(inter-)nationale	ontwikkelingen	en		

leveren	we	een	bijdrage	aan	innovatie.	

■	 zorgen	we	voor	goede	

toegankelijkheid	van		

kennis	over	standaarden		

en	infrastructuur.

■	 helpen	we	de	overheid	geo-

informatie	beter	te	benutten	door	

kennis	te	delen	over	bestaande	

voorzieningen	en	hun	gebruik.	

FYSIEKE LEEFOMGEVING
Wij	beheren	de	wettelijk	verplichte	

standaarden	voor	de	Ruimtelijke	

Ordening	en	het	informatiemodel	

Welstand,	adviseren	over	de	

doorontwikkeling	van	de	landelijke	

voorziening	Ruimtelijkeplannen.nl	

en	adviseren	over	standaardisatie	en	

toegankelijkheid	van	gegevens	rond	de	

ontwikkeling	van	de	Omgevingswet.

STEDELIJK WATER
Wij	ontwikkelen	een	informatiemodel	

dat	het	uitwisselen	van	gegevens	over	

bijvoorbeeld	riolering	en	afwatering	

stroomlijnt.

ENERGIE
In	het	topsector-

project	CERISE,	

werken	wij	aan	

standaardisatie	

voor	gegevens-

uitwisseling	van	

Smart	Grids	in	de	

energiesector.

HERGEBRUIK GEGEVENS BGT | IMGeo
Naast	het	beheer	van	de	standaarden	

voor	de	Basisregistratie	Grootschalige	

Topografie	(BGT),	werken	wij	aan	de	

afstemming	van	het	informatiemodel	

voor	grootschalige	geografie	(IMGeo)	

met	standaarden	in	sectoren	die	van	

deze	basisregistratie	gebruik	moeten	of	

willen	maken,	zoals	de	Bouw	en	Beheer	

Openbare	Ruimte.

INSPIRE
Wij	zijn	het	

Nederlandse	

programma-

bureau	voor	

de	invoering	

van	INSPIRE,	

de	Europese	

richtlijn	voor	de	

realisatie	van	een	

infrastructuur	

voor	het	

uitwisselen	van	

geo-informatie	

binnen	Europa.

In het basisprogramma:



Conference calls

In 2013 organiseerden we in totaal 

16 conference calls over:

Standaardisatie

Beter Benutten

Kennisvragen GI-beraad

Special Interest Group 3D

BGT | IMGeo

INSPIRE

Binnenlandse reizen

Ook in Nederland reizen wij regel- 

matig rond. In 2013 namen wij:

1094 keer de trein

241 keer de bus, tram of metro

en 46 keer de OV-fiets.    

Om op de hoogte te blijven van 

internationale ontwikkelingen en om 

Nederlandse belangen te behartigen, 

nemen wij deel aan internationale 

overleggen en bijeenkomsten.

In 2013 waren wij in dit kader in: 

Internationale activiteiten

Redlands (Los Angeles)
bijwonen	OGC	Technical	

Committee	meeting
Bonn
bijwonen	OGC	Technical	

Committee	meeting

München
bijwonen	CityGML	workshop

Frascati (Rome)
bijwonen	OGC	Technical	

Committee	meeting

Abu Dhabi 
Presentatie	op	OGC	Technical	

Committee	van	een	tool	om	2D	data	

op	te	werken	naar	3D	en	wijzigings-

voorstellen	ingebracht	op	CityGML	

vanuit	ontwikkeling	informatiemodel	

IMGeo	|	Basisregistratie	Grootschalige	

Topografie	(BGT)

Helsinki 
kennisuitwisseling	over	sti-

muleren	gebruik	INSPIRE

bron	kaartmateriaal:shutterstock

Florence
INSPIRE	conferentie	2013

Kopenhagen
bijwonen	workshop		

monitoring	INSPIRE

Ljubljana
deelname	werkgroep	Legal	

Aspects	of	Public	Sector	

Information	2	project	van	de	

Europese	Commissie	(LAPSI2)

Brussel
organisatie	conferentie	‘Po-

wered	by	INSPIRE’	met	onze	

buurlanden

Parijs
meeting	NL/FR	OGC	+	Building	Smart		

ter	voorbereiding	van	samenwerking		

voor	GML	voor	infra.



afvalwater

afwatering

waterberging

waterdruk

hoogwater-
veiligheid 

waterkering

vastgoed

monumenten

waterplan

waterstand

wateraanvoer

waterafvoer

vervoersgegevens

adresgegevens

Wij zijn in 2007 vol ambitie be-
gonnen aan de realisatie van een 
netwerk van snelwegen voor de 
uitwisseling van geo-informatie 
in Nederland. Er rijden al wat 
auto’s op deze digitale snelwe-
gen, maar dat aantal mag veel 
groter worden. Daarom zoeken wij 
verbinding met maatschappelijke 
vraagstukken waarin geo-infor-
matie een rol kan spelen. En wij 
stimuleren het optimaal benutten 
van het netwerk, door aandacht 
te vestigen op de mogelijkheden 
van de gegevens en de bestaande 
voorzieningen.

Powered by INSPIRE 

Begin februari 2013 kwamen Nederlanders, 

Belgen, Britten en Duitsers samen in Brussel voor 

de conferentie Powered by INSPIRE. De Europese 

INSPIRE richtlijn zorgt ervoor dat vanaf decem-

ber 2013 ruimtelijke gegevens over 34 thema’s 

beschikbaar zijn via een Europees netwerk van 

digitale snelwegen. Bij de organisatie van deze 

conferentie zijn wij bewust op zoek gegaan 

naar grensoverschrijdend gebruik van deze 

Europese infrastructuur. Bijvoorbeeld bij grens- 

overschrijdende samenwerking tussen de politie in 

België en Nederland en ter ondersteuning van de 

economische ontwikkeling van de regio Aachen, 

Maastricht en Luik. Een project waarbij wij door 

deze conferentie betrokken zijn geraakt, gaat 

over de mogelijkheden die de Europese digitale 

 snelwegen bieden voor dataleveringen over de 

luchtkwaliteit voor de Kaderrichtlijn 

Luchtkwaliteit.

Waterschade: een zaak voor iedereen 

In januari 2013 bestudeerden experts mogelijkheden voor 

het beter benutten van geo-informatie bij het voorkomen 

en afwikkelen van waterschade. Door nieuwe inrichting van 

de openbare ruimte, klimaatverandering en soms verou-

derde infrastructuur, neemt het risico op waterschade toe. 

De aanpak hiervan begint met inzicht. Meer gegevens, met 

name dynamische gegevens, zouden voor iedereen toe-

gankelijk moeten zijn. Als zowel de overheid als burgers en 

bedrijven deze gegevens kunnen gebruiken, kunnen zij zelf 

afwegingen maken over de risico’s en te nemen maatrege-

len. Het netwerk van digitale snelwegen kan een rol spelen 

in de distributie van benodigde gegevens.

Grip op zorg 

In april en mei 2013 nodigden wij experts uit om te 

verkennen hoe geo-informatie hen kan helpen om 

uitdagingen rond de decentralisatie van de zorg aan te 

gaan. Zorgtaken verschuiven komende jaren van Rijk en 

provincies naar gemeenten. Op basis van demografi sche 

gegevens is te verwachten dat de vraag naar zorg de 

komende jaren toeneemt. De beschikbare budgetten 

komen daarmee onder druk te staan. 

Deelnemers verkenden de mogelijkheden van geografi -

sche data en analyses om de zorgvraag en het zorgaan-

bod effectief en effi ciënt te matchen.

Gebruik van de digitale snelwegen



Ontwerp 
Afstemming tussen de 

Nederlandse CAD 

Standaard (NLCS) en 

IMGeo maakt hergebruik 

mogelijk van gegevens 

die in de ontwerpfase 

ontstaan.

Beheer Openbare Ruimte 
Het Informatiemodel 

voor Beheer van de 

Openbare Ruimte 

(IMBOR) borduurt voort 

op het IMGeo. Wie zijn 

gegevens conform IMGeo 

beschikbaar heeft, hoeft 

alleen nog de specifieke 

kenmerken aan te vullen 

die nodig zijn voor 

beheertaken. 

Inspectie 
Om ook bij inspectie-

werkzaamheden 

begrippen uit IMGeo te 

kunnen hergebruiken, is 

er een mapping gemaakt 

tussen IMGeo en de 

standaard voor Conditie-

meting infrastructuur: 

NEN 2767-4. 

   

Asset management 
De gegevens uit het 

IMGeo zijn ook te ge- 

bruiken om bezittingen 

van de gemeente mee 

vast te leggen, om 

kostencalculaties mee 

te maken en natuurlijk 

om er allerlei visualisa-

ties van beleid op te 

maken. 
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Binnen een sector willen organisaties eenvoudig gegevens 

kunnen delen. Daarom gebruiken ze hun eigen informatie-

model of begrippenlijst. Maar het wordt belangrijker om 

over sectoren heen informatie uit te kunnen wisselen, 

bijvoorbeeld voor milieubeleid en straks voor de Omge-

vingswet. Daarvoor is het nodig dat informatiemodellen op 

elkaar afgestemd zijn. Beter gezegd: verschillende informa-

tiemodellen moeten zo veel mogelijk met dezelfde defini-

ties werken. Dat heet ook wel semantische afstemming, of 

harmonisatie.

Wij organiseren het proces van semantische afstemming 

van standaarden. Dat doen we op twee manieren. Ten 

eerste creëren we overzicht: in 2013 hebben we in kaart 

gebracht welke begrippen en definities er allemaal gebruikt 

worden in de verschillende nationale en internationale 

informatiemodellen. Die definities zijn terug te vinden in de 

eerste versie van het geo-conceptenregister op onze 

website. Ten tweede hebben we de regie op het proces: we 

identificeren harmonisatiekwesties en we wijzen beheer-

ders van informatiemodellen erop dat ze die meenemen in 

de volgende versie van hun standaard.

Elkaars taal spreken
Semantische afstemming van standaarden. 

Bij het ontwerpen, realiseren en onderhouden van een 

brug, weg, park of gebouw is informatie nodig over de 

omgeving waarin het object staat. 

Om informatie direct te kunnen hergebruiken in verschil-

lende werkprocessen, uitgevoerd door verschillende 

organisaties, zijn afspraken nodig over de definitie van 

begrippen, zodat bijvoorbeeld het begrip ‘pijler’ of ‘weg’ bij 

iedereen hetzelfde beeld oproept.

Begrippen als ‘pijler’ en ‘weg’ zijn onder meer gedefinieerd 

in het informatiemodel grootschalige geografie (IMGeo). De 

voor de overheid wettelijk verplichte Basisregistratie 

Grootschalige Topografie is onderdeel van dit informatiemo-

del. Om deze basisregistratie optimaal te kunnen gebruiken, 

werken we aan afstemming van begrippen in dit informatie-

model met begrippen in de sectoren Bouw en Utilities, 

Grond-, Weg- en Waterbouw en Beheer Openbare Ruimte. 

 

Samenhang in standaarden
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hetzelfde beeld oproept.

Begrippen als ‘pijler’ en ‘weg’ zijn onder meer gedefi nieerd 

in het informatiemodel grootschalige geografi e (IMGeo). 

De voor de overheid wettelijk verplichte Basisregistratie 
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en Utilities, Grond-, Weg- en Waterbouw en Beheer 

Openbare Ruimte. 

Samenhang in standaarden
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Thema’s en sectoren waar wij net of nog steeds aan werken 

Thema’s en sectoren waaraan we hebben gewerkt

Kernactiviteiten door de jaren heen

OOV = Openbare Orde en Veiligheid,    NGR = Nationaal Georegister,    PDOK = Publieke dienstverlening op de kaart,   RO = Ruimtelijke Ordening

Ons werkterrein op het gebied van 

standaardisatie wordt langzaam maar 

zeker breder. In 2013 hebben wij het 

informatiemodel voor Stedelijk Water, 

waaraan wij in 2012 begonnen, opge-

leverd voor consultatie. 

In het topsector-project CERISE, 

werkten wij verder aan een informatie-

model voor gegevensuitwisseling voor 

smart grids in de Energiesector. 

Nieuwe sectoren in 2013 zijn Welstand 

en Bouw en Utilities. Voor Welstand 

namen wij in opdracht van de ministe-

ries van IenM en BZK het informatie-

model in beheer. Met de bouwsector 

werken wij aan onderlinge afstemming 

van standaarden op het gebied van 3D 

en defi nities uit het informatiemodel 

voor grootschalige geografi e (IMGeo). 

Ook leveren wij expertise aan de Con-

ceptenbibliotheek Nederland. 

In het kader van de Omgevingswet 

brengen wij onze expertise in over digi-

taliseringsaspecten en standaardisatie. 

Wij doen dat vanuit onze ervaring met 

INSPIRE, de digitale Ruimtelijke Orde-

ning en Welstand.

Rond kansrijke ontwikkelingen brengen 

wij kennis en ervaring van bedrijven, 

kennisinstellingen en overheid in pilots 

en platforms bij elkaar. Onze eigen 

focus ligt daarbij op het toetsen van 

technologische ontwikkelingen voor 

gebruik door de overheid en het prak-

tisch toepasbaar maken daarvan via 

standaardisatie. In 2013 deden wij dit 

bijvoorbeeld voor Linked Open Data. 

Ook zijn wij betrokken bij de verdere 

ontwikkeling van 3D standaarden voor 

geo-informatie. Daar ligt de nadruk 

op afstemming van de 3D standaard 

CityGML op het Building Information 

Model (BIM) en toepassingen voor 

smart cities. 

In 2013 waren wij ook betrokken bij 

het onderzoek naar een overstap van 

het op Nederland gerichte Rijksdrie-

hoekstelsel naar het internationale 

ETRS89 coördinaatstelsel.  

Domeinen en sectoren waar we actief zijnNieuwe sectoren en onderwerpen

Meer informatie over de 

onderwerpen in de tabel op:

www.geonovum.nl



51.300
bezoekers 1000+

  volgers

Meest populaire onderwerpen:
1.  www.geonovum.nl
2.  onderwerpen/bgt-imgeo-standaarden
3.  onderwerpen/ruimtelijke-ordening-standaarden
4.  wegwijzer/standaarden
5.  onderwerpen/bgt-imgeo-standaarden/toolkit-bgtimgeo
6.  onderwerpen/bgt-imgeo-standaarden?tab=standaarden
7.  onderwerpen/ruimtelijke-ordening-standaarden/verplicht-en-optioneel-ro-standaarden
8.  onderwerpen/inspire
9.  onderwerpen/bgt-imgeo-standaarden/verplicht-en-optioneel-bgtimgeo
10.onderwerpen/ruimtelijke-ordening-standaarden?tab=standaarden

Wro digitaal 
Nieuwsbrief over de 
standaarden voor de 
Ruimtelijke Ordening, 
ook met nieuws over 
de centrale voorziening 
ruimtelijkeplannen.nl 
en nieuws over wet- en 
regelgeving.
10 edities in 2013

De Geo-standaard 
Nieuws over generieke 
standaarden als 
metadata en 
webservices en de 
highlights over 3D 
geo-informatie en 
Linked Open Data.
3 edities in 2013

INSPIRE nieuws
Nieuws over de 
invoering van deze 
Europese richtlijn, die 
leidt tot een 
infrastructuur voor 
geo-informatie in 
Europa.
3 edities in 2013

Platform 
implementatie 
Linked Open Data
3 edities in 2013 

In 2013 behandelde onze helpdesk 
ruim 620 vragen over:

RO Standaarden  400
BGT | IMGeo standaarden  145
INSPIRE      50
Geo-standaarden     20
Informatiemodel Welstand       5

@geonovum

673
leden

565
leden

178
leden

1640
leden

Geo
standaard

INSPIRE
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Een belangrijk deel van ons werk bestaat uit communicatie. 

We bieden een helpdesk, organiseren overleg met software-

leveranciers en houden inloopspreekuren. Via onze website, 

nieuwsbrieven en twitter houden wij ons netwerk op de 

hoogte van het laatste nieuws. 

In oktober 2013 lanceerden we onze geheel vernieuwde 

website. Elk onderwerp heeft nu een volledig dossier dat 

naast achtergrondinformatie een snelmenu biedt voor 

nieuws, agenda, standaarden, documentatie en communi-

catiemateriaal. Nieuw is het onderdeel Wegwijzer, met over-

zichten van beleid en wetgeving, dataportalen, standaar-

den, en validatietools.

Ook organiseerden wij in 2013 weer een Open Geodag. 

Een dag waarop we ons netwerk in één dag bij praten over 

de ontwikkelingen op geo-gebied. Deze editie was met 36 

sessies nog omvangrijker dan de editie van 2010.  

Ruim 250 mensen bezochten de Open Geodag in 2013.

In contact

Helpdesk

Website Twitter

Nieuwsbrieven
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Samen met…
In ons werk kunnen wij rekenen op steun van talloze mensen uit het werkveld. Zij leveren hun expertise ondermeer in werk-, advies- en klankbordgroepen.
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