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1  Inleiding  
 

Voor u ligt een plan van aanpak voor de ontwikkeling en inrichting van een gecentraliseerde 

infrastructuur voor Friese Bodemdata.  Dit plan is opgesteld in opdracht van de Provincie Fryslân, en 

uitgewerkt in samenwerking met het Friese samenwerkingsverband Bodemplatform Fryslân, TNO, 

Nazca-IT Solutions, Landmark, SIKB, RIVM en het LIB. 

 

Het plan staat niet op zichzelf. In de afgelopen jaren hebben zich grote ontwikkelingen voorgedaan in 

het informatiebeheer bij overheden. Gesteund door de automatisering- en webtechnische 

ontwikkelingen hebben afzonderlijke overheden grote hoeveelheden data verzameld, in 

automatiseringssystemen ondergebracht, geordend en deels al voor verschillende doeleinden en 

doelgroepen ontsloten.  

 

Het informatiebeheer heeft zich in diezelfde periode steeds meer als een dynamisch werkterrein 

ontpopt. Het heeft zich daarbij ontwikkeld vanuit een, van oorsprong, passiever informatiebeheer 

naar een dynamisch informatiemanagement. Een werkterrein waarin de data, datastructuren en -

systemen steeds meer en beter afgestemd worden op de steeds veranderende  informatiebehoefte  

van een steeds groter wordende gebruikersgroep. 

 

De door deze overheden, vanuit verschillende verantwoordelijkheden en behoeften ingegeven, 

verzamelde data moeten dezelfde overheden optimaal ondersteunen bij de uitvoering van hun 

taken. De aanpak en de perspectieven van waaruit overheden opereren, zijn aan veranderingen 

onderhevig. De overheidsaanpak wordt steeds meer bezien vanuit een integrale visie waarbij 

meerdere sectoren (zowel gebieds- als beleidsgericht) met elkaar in onderlinge samenhang worden 

beschouwd. Het informatiebeheer past zich daarop aan en loopt daarbij, zo mogelijk en daar waar 

wenselijk, op vooruit. 

 

Bovenstaande ontwikkelingen, maar  ook organisatietechnische  en efficiency-overwegingen naast  

Europese en Nationale ontwikkelingen (zie bijlage 1) zijn alle aanleiding geweest voor een 

heroverweging binnen het Friese informatiemanagement van bodemdata. Deze heroverweging heeft 

geleid tot de ontwikkeling en uitwerking van een nieuw model van gecentraliseerd 

bodemdatamanagement.  Bij het traject zijn meerdere partijen betrokken. Het is een voorbeeld van 

een goed verlopen vorm van publiek-private samenwerking.  

 

Met de in deze notitie beschreven aanpak levert het Friese model voor een verbeterd beheer van de 

bodemdata een belangrijke bijdrage aan een effectievere en efficiëntere werkwijze. Daarnaast 

anticipeert het model op de relevante externe en interne ontwikkelingen en biedt het niet alleen 

voor de Provincie Fryslân meerwaarde maar ook op nationaal niveau. 
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In dit plan aanpak:  

• Worden de voor dit plan aanleiding gevende overwegingen toegelicht 

• Wordt aandacht besteed aan de beschrijving van relevante interne en externe 

ontwikkelingen 

• Worden de deelnemende partijen aan u voorgesteld 

• Wordt de nieuwe opzet van een centrale datastructuur beschreven 

• Wordt de nieuwe opzet uitgewerkt in een plan van aanpak (naar planning, kosten en 

deelnemers) en overeenkomst tussen de deelnemende partijen.  

 

De overeenkomst over het plan van aanpak is op 10 december 2009 ondertekend door de 

deelnemers. De verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst beslaan de eerste fase van de 

overeenkomst. Tevens wordt met de ondertekening de intentie uitgesproken om samen ook de 2
e
 en 

3
e
 fase te doorlopen. Voor deze fasen zijn alleen globale stappen uitgewerkt. 
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2 Databeheer bodemsanering Fryslân 

2.1 Ambitie Provincie Fryslân 

Het is de ambitie van de Provincie Fryslân om het databeheer in het kader van de Wet 

Bodembescherming (Wbb) en het Besluit Bodemkwaliteit, in samenwerking met de Friese 

gemeenten, voor het geheel van de provincie zo doelmatig mogelijk op te zetten. Het gaat daarbij 

om zowel procedurele als milieuhygiënische gegevens. Het databeheer moet de huidige en 

toekomstige informatiebehoefte van alle betrokken partijen optimaal ondersteunen en moet zo 

worden ingericht dat het volledig is afgestemd op de ontwikkelingen op nationaal en Europees 

niveau en zich voegen in de kaders die daar worden ontwikkeld. 

2.2 Historisch perspectief 

2.2.1 2007 eerste analyse en uitwerking 

Om de ambitie van de provincie in historisch perspectief te plaatsen wordt teruggegaan tot 2007. In 

dat jaar heeft de provincie, als bevoegd gezag Wbb, de wijze waarop  het beheer van bodemdata 

binnen de Provincie Fryslân werd uitgevoerd samen met de niet rechtstreekse gemeenten onder de 

loep genomen (zie voor een uitwerking hiervan bijlage 2). In de gezamenlijke analyse is vastgesteld 

dat het informatiebeheer veel doelmatiger en kostenefficiënter kon worden opgezet.  

 

De belangrijkste bevindingen waren: 

• het databeheer is versnipperd, en dat beïnvloedt de actualiteit en kwaliteit van de data in 

negatieve zin;  

• de externe behoefte aan actuele en betrouwbare data van het geheel van het Friese 

grondgebied groeit; 

• de bronhouders (provincie en niet rechtstreekse gemeenten) zijn zich beter bewust van de 

informatiebehoefte dan in het verleden. De informatiebehoefte is duidelijker, concreter per 

partij te duiden; 

• technologische ontwikkelingen maken het inmiddels mogelijk het databeheer bij de overheid 

te verbeteren en kosten te besparen; 

• provinciaal databeheer kan op termijn niet los worden gezien van ontwikkelingen op nationale 

en Europese schaal en het wordt daarom belangrijk op die ontwikkelingen te anticiperen. 

 

Om het databeheer doelmatiger in te richten heeft de Provincie Fryslân vervolgens voor een meer 

gecentraliseerd model voor het beheer van de bodemdata gekozen. Het gekozen model stelt de 

gezamenlijke Friese overheden in staat de relevante gegevens in het kader van de bodemsanering en 

bodemkwaliteit doelmatig te beheren en een eenduidig actueel en volledig beeld te genereren. 
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2.2.2 2009 doorontwikkeling  

Ontwikkelingen op bodemgebied worden in Fryslân in een klankbordoverleg van 

regioafgevaardigden, het Bodemplatform Fryslân(BPF), besproken en gezamenlijk opgepakt. Het 

Bodemplatform Fryslân faciliteert sinds 2005 de uitbesteding van het invoeren van bodemrapporten 

aan marktpartijen. Een gemeente is niet verplicht om gebruik te maken van deze gezamenlijke 

aanbestede dienst. Financiële en organisatorische overwegingen doen gemeenten besluiten de 

dienst af te nemen. Vanuit dit perspectief, op basis van vrijwilligheid en samenwerking, is met de 

eerste invulling van de Friese ambitie begonnen. Vanaf 2007 is successievelijk al veel Friese 

bodeminformatie ondergebracht in Nazca-i bodem (zie bijlage 2). Voor de organisatie, het beheer en 

onderhoud van de bodeminformatie en het bodeminformatiesysteem is, door de provincie en de niet 

rechtstreekse gemeenten, een “Shared Services Bodem Fryslân” (SSBF) opgericht. Een werkgroep PIB 

(Provinciale Invoer Bodemrapporten) onder het BPF, voert hierover het dagelijkse beheer waarvan 

het secretariaat bij de Provincie Fryslân rust. 

  

Maar de ambitie van de Provincie Fyslân reikt verder. In 2009 is verdere samenwerking gezocht om 

de plaats van het Friese databeheer in de nationale en Europese context te kunnen borgen en 

verbeteringen in de werking van het systeem door te voeren. In eerste instantie is samenwerking 

gezocht met het Landelijk Informatiebeheer Bodemsanering (LIB), en via het LIB met TNO.  Het LIB 

heeft het beheer van het nationale Bodemloket (www.bodemloket.nl) bij TNO ondergebracht en 

denkt samen met TNO na over het verder borgen van dit loket in de keten van informatiebeheer in 

Nederland. Medio februari 2009 zijn provincie, LIB en TNO met elkaar in gesprek gekomen en 

gezamenlijk zijn de plannen uitgewerkt om de ambitie van de Provincie Fryslân verder uit te werken. 

Al snel is duidelijk geworden dat de invulling tot verdere differentiatie van taken zou moeten leiden. 

Een belangrijk aspect daarbij is de rolverdeling tussen de private spelers en de spelers in het publieke 

domein. Samenwerking met SIKB is gezocht als beheerder van de uitwisselstandaard voor 

bodeminformatie SIKB0101 en als beheerder van diverse tools en applicaties die de afgelopen jaren 

zijn ontwikkeld door LIB. 

 

2.2.3 Publiek-private samenwerking 

Provincie Fryslân en zijn partners LIB en TNO hebben van meet af aan de visie gedeeld dat centraal 

beheer uiteindelijk moet betekenen dat er één informatiesysteem is in Nederland waarin alle 

gegevens staan geregistreerd. De drie partijen hebben zich gerealiseerd dat het einddoel alleen in 

stappen kan worden bereikt, en dat andere partijen in de publieke en private sector moeten 

aanschuiven om de eerste stap te kunnen zetten. Verder delen de partijen het besef dat, wil zo’n 

vorm van samenwerking succesvol kunnen zijn dan moeten partijen niet alleen de bereidheid tot 

samenwerken hebben, maar ook een visie zijn delen op de rol die ieder van de partijen vervult.  

Vanuit dat besef is samenwerking gezocht en gevonden. De aangezochte partijen hebben ieder 

vanuit een eigen rol, een eigen belang en expertise bijdragen geleverd aan de uitwerking van het 

organisatiemodel en het voorliggende plan van aanpak. Die bijdragen gelden de inhoud van het plan, 

en de inzet in het project. 
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Het samenwerkingsmodel gaat er in essentie vanuit dat het beheer en de realisatie van een centraal 

register en het beheer van de data in het register binnen het publieke domein vallen. Het ontsluiten 

van de gegevens voor het publiek valt zowel binnen het publieke- als wel het private domein waarbij 

het private domein zich zal bezighouden met het creëren van toegevoegde waarde-producten, 

dienstverlening en advisering. Het realiseren van applicaties die op het register werken ligt in het 

private domein. Door binnen dit model samen te werken wordt de bodeminformatieketen in Fryslân 

verder gestroomlijnd, en wel op een manier die als model kan dienen voor de inrichting van de 

informatieketen in Nederland. Praktisch gesproken betekent dit dat de betrokken partijen bij de 

uitwerking en de realisatie van het plan volledige openheid over het project naar andere partijen 

betrachten, opdat ook andere samenwerkingsverbanden tussen de overheden en marktpartijen 

gebruik kunnen maken van het model en daarbij opgedane kennis. Verder zal TNO zelf geen diensten 

ontwikkelen buiten het beschikbaar stellen van bodeminformatie via een XML-uitleesservice en via 

www.bodemloket.nl. 
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3 Het einddoel en de weg er naar toe  

3.1 Het uiteindelijke doel 

Het doel dat de betrokken partijen uiteindelijk voor ogen hebben laat zich eenvoudig schetsen. Alle 

bodemdata in Friesland worden centraal geregistreerd in een landelijke database. Het beheer wordt 

door de verschillende overheden uitgevoerd met applicaties die door private partijen worden 

gebouwd. De data worden vanuit het register verstrekt aan gebruikers. De architectuur van het 

geheel is gebaseerd op zgn. “webservices”. De webservices zullen gebruikmaken van 

uitwisselingsformaten die zich conformeren aan nationale afspraken en aan de eisen die daaraan 

onder INSPIRE vanuit de Europese Unie worden gesteld.  

 

 

 

 

3.1.1 Componenten, rollen en taken 

In het midden van het model staat het milieuhygiënisch register. Het register is de centrale plaats 

waar alle data worden opgeslagen. Het register wordt binnen het publieke domein gerealiseerd en 

beheerd. De houder van het register in het nieuwe model is TNO-DINO en de data maken integraal 

deel uit van wat momenteel het DINO-systeem heet. DINO bouwt het register.  

Het register wordt gevoed door verschillende partijen. Die partijen voeren nieuwe gegevens in en 

bewerken bestaande gegevens. Er worden daarbij drie partijen onderscheiden, (a) gespecialiseerde 

private partijen- met name adviesbureaus en laboratoria -, (b) de niet-bevoegde gezagen WBB (met 

name de niet rechtstreekse gemeenten) en (c) de bevoegd gezagen WBB.  
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De KWALIBO-gecertificeerde adviesbureaus en 

laboratoria staan aan het begin van de keten. Zij zijn 

de producenten en bronhouder van de 

milieuhygiënische informatie en de 

onderzoeksresultaten, die de overheden nodig hebben 

voor hun taakuitoefening en voegen deze informatie 

toe aan het register. 

De overheden zijn verantwoordelijk voor de validatie 

en het beheer van de gegevens en voegen zelf de 

procedurele informatie toe.  

De bevoegde overheid neemt het bronhouderschap over van de adviesbureaus zodra de milieu-

informatie is gevalideerd. De milieuinformatie is dan openbaar. 

 

De functionaliteit die voor het beheren van gegevens nodig is staat los van het register. Om de data 

in de eigen werkomgeving te kunnen bewerken zullen de verschillende partijen applicaties nodig 

hebben die door private partijen (softwareleveranciers) worden ontwikkeld. Gegevens worden 

tussen de beheerapplicaties en het register uitgewisseld via webservices, waarbij men zich moet 

voorstellen dat de beheerder niet merkt dat er sprake is van een scheiding. De webservices worden 

door TNO ontwikkeld en onderhouden, en de softwareleveranciers maken hun applicaties geschikt 

om de webservices aan te kunnen roepen.  

De data in het register worden ook voor andere gebruikers dan de drie genoemde partijen ontsloten. 

Ontsluiting voor de burgers vindt plaats via Bodemloket. Voor gebruikers met specifieke wensen 

worden de data ontsloten via webservices. Ook deze webservices worden door TNO ontwikkeld en 

onderhouden. De webservices kunnen door verschillende partijen worden gebruikt. In het algemeen 

zullen de eindgebruikers de webservices aanroepen via applicaties die op hun wensen door 

softwareleveranciers zijn gebouwd. Een specifieke eindgebruiker in het publieke domein is het RIVM, 

eindgebruikers in het private domein zijn bijvoorbeeld Landmark en andere ‘uitgevers’. 

 

3.1.2 Over welke data hebben wij het 

De data die het onderwerp van bespreking zijn hebben betrekking hebben op de thema’s 

bodemsanering en bodemkwaliteit (milieuhygiënische data). Hier wordt onderscheid gemaakt tussen 

twee categorieën data: 

1. Data over de (procedurele) aanpak door de overheid van verontreinigde locaties.  

Dit betreft de data die inzicht geven in de status, beoordeling en al dan niet gekozen 

(vervolg)aanpak van de betreffende locaties door de overheden. Deze data zijn door de 

gezamenlijke overheden vastgesteld als uit te wisselen data bij de totstandkoming van de 

zogenaamde 1-lokatielijst.  

Laboratoria en adviesbureaus 

kunnen hun onderzoeksresultaten 

direct invoeren in het NIET openbare 

deel van het register.  

Zodra het bevoegde gezag deze 

onderzoeksresultaten heeft 

gevalideerd en beoordeeld komt de 

milieu-informatie in het openbare 

deel van het register. 
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Deze data zijn opgenomen in de jaarlijks vast te stellen LIB-dataset die bij het SIKB in beheer 

is gegeven.  

2. Data over de technische en kwalitatieve kenmerken van de bodem.  

De tweede categorie betreft milieuhygiënische bodemgegevens, zoals boringen en 

analyseresultaten, die locatiegerichte informatie bevatten over de bodemkwaliteit. Deze 

data zijn afkomstig van adviesbureaus en laboratoria.  

 

3.1.3 Voorwaarden 

Het einddoel schetst een situatie die volledig past binnen de wijze waarop het Stelsel van 

Basisregistraties wordt ingericht en waarin het principe van eenmalige inwinning en meervoudig 

gebruik leidend is. De gegevens worden door de bronhouders ervan beheerd in een centraal systeem 

en vanuit dat systeem aan alle gebruikers aangeboden. De voordelen van eenmalige inwinning en 

meervoudig gebruik laten zich, op het gevaar af open deuren in te trappen, als volgt samenvatten: 

• beheer- en onderhoudskosten van bodeminformatie nemen met 80-90% af t.o.v. de huidige 

(traditionele) situatie; 

• beschikbaarheid, volledigheid, betrouwbaarheid en actualiteit van bodeminformatie neemt 

toe; 

• aanbod, diversiteit en doelgroepgerichtheid van applicaties wordt groter, 

• overheden kunnen hun taken beter uitoefenen 

 

TNO stelt hierbij de eis dat de architectuur voor bodemdata past binnen de gemeenschappelijke geo-

informatiestructuur die gebaseerd is op NEN3610 en zich conformeert aan INSPIRE. Dit betekent 

onder meer dat het formaat waarin de milieuhygiënische bodemdata nu worden uitgewisseld, d.i. 

SIKB0101, eerst moet worden omgezet naar een nog te ontwikkelen IM0101.  Het huidige en het 

toekomstige formaat zullen worden beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteits-borging 

Bodembeheer (SIKB). Het SIKB is daarom direct betrokken.  

 

Het SIKB slaat ook de brug naar de softwareleveranciers, omdat het SIKB de beoordelingsrichtlijn BRL 

SIKB 0100 beheert op basis waarvan softwareleveranciers hun uitwisselservice kunnen certificeren.  

Middels het SIKB worden de overige softwareleveranciers die gebruik maken van SIKB0101 over het 

model en de daarbij behorende aanpak volledig worden geïnformeerd.  

 

3.2 De partners 

Voor de uitvoering van de eerste fase van project zijn verschillende partijen als samenwerkende 

partner aangezocht. De partijen zijn aangezocht als vertegenwoordiger van meerdere partijen, als 

opdrachtnemer in het huidige Friese databeheer dan wel als organisatie met een specifieke, 

onmisbare identiteit in het kader van dit project en deze aanpak. 
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De partners en belanghebbenden in dit project zijn: 

Organisatie Hoedanigheid  Belang 

Provincie Fryslân 

 

Bronhouder, Bevoegd Gezag WBB, 

opdrachtgever, projectleider en regisseur 

Brede, betrouwbare en actuele 

informatieontsluiting 

Friese gemeenten 

 

Bronhouder , voor burgers dient de 

gemeente de ‘poort’ tot de overheid te 

worden. 

Goede informatieontsluiting in de eigen 

organisatie. Heldere afspraken over het beheer 

van bodeminformatie.  

 

Bodemplatform Fryslân 

BPF 

Provinciaal samenwerkingsoverleg van 

Provincie Fryslân en alle Friese 

gemeenten. 

Financieel belang bij een goede afhandeling van 

de informatiestromen en doelgericht aanbod 

van webdiensten 

TNO 

 

Beheerder Bodemloket. 

Registerhouder onder de Wet op de BRO.  

Verantwoordelijk voor het beheer van de 

gegevens van de bodem en ondergrond 

van Nederland.  

Heeft belang bij het centraliseren van 

milieuhygiënische bodeminformatie om dit 

vervolgens in de Basisregstratie Ondergrond te 

kunnen aanbieden. 

Stichting Infrastructuur 

Kwaliteits-borging 

Bodembeheer 

 

Beheerder van  het uitwisselprotocol 

SIKB protocol 0101. Dit protocol is 

onderdeel van de beoordelingsrichtlijn 

BRL SIKB 0100. Softwareleveranciers 

kunnen op basis van deze BRL de 

uitwisselservice certificeren.  

Beheerder van diverse tools en 

applicaties ontwikkeld in het kader van 

LIB 

Vanuit de ambitie om aan te sluiten op nationale 

en internationale ontwikkelingen zoals INSPIRE 

en de NEN3610 heeft SIKB belang bij het 

doorontwikkelen van SIKB0101 naar IM 

SIKB0101 conform NEN 3610. 

Verder dient SIKB het belang van een eenduidig 

uitwisselformaat met gedegen beheer en 

transparantie naar de markt (publiek en privaat). 

Nazca-IT-Solutions 

 

Ontwikkelen van webbased diensten 

conform het  SaaS-concept voor 

overheden, burgers en marktpartijen.  

Markttechnisch belang 

Landelijk 

Informatiebeheer 

Bodem 

 

Intermediar/netwerker, opdrachtgever 

Bodemloket.nl, LIB-dataset 

Heeft belang bij een goede afstemming tussen 

belanghebbenden van bodeminformatie Rijk, 

burgers en markt/convenantpartijen 

(gegevenstoeleveranciers, Bis-leveranciers en 

‘Wobbers’). 

Landmark Nederland 

 

Afnemer van overheidsdata. Aanbieder 

van commerciële diensten, rapporten en 

adviezen op basis van o.a. overheidsdata 

aan derden. 

Heeft belang bij het centraal beschikbaar komen 

van milieu-informatie zodat individueel ‘wobben’ 

van overheden voorkomen kan worden. Wil 

diensten aanbieden voor de ontsluiting van 

informatie bij overheden. 
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Organisatie Hoedanigheid  Belang 

RIVM 

 

RIVM is afnemer van procedurele 

bodeminformatie. Is ook geïnteresseerd 

in de boor- en analyseresultaten 

Heeft belang bij het tijdig beschikbaar hebben 

van monitoringsgegevens voor de jaarlijkse 

bodemrapportage. Heeft consistente en correcte 

gegevens nodig. 

BIS-leveranciers 

zijn softwareleveranciers met een BRL 

SIKB 0100 certificering. 

Hebben belang bij het tijdig op de hoogte 

gebracht worden van ontwikkelingen (via GO+). 

Adviesbureaus

 

zijn KWALIBO gecertificeerde 

leveranciers van de basisinformatie.  

 

Hebben belang bij inzicht in de bodemkwaliteit 

en bij een efficiënte afhandeling van 

beschikkingsaanvragen voor hun 

opdrachtgevers. 

Makelaars & Notarissen 

 

Informerende partijen inzake overdracht 

van onroerend goed. 

Goede toegankelijkheid, volledigheid en 

juistheid van bodem- en milieuinformatie. 

Snelle en actuele dienstverlening. 

3.3 De weg naar het doel  

De betrokken partijen zijn van mening dat het einddoel alleen in fasen kan worden gerealiseerd. Die 

realisatie vraagt een grote inspanning, standaardisatie op allerlei vlakken en afstemming met veel 

partijen. Niet alle typen gegevensdata kunnen tegelijk worden opgepakt, niet alle rollen kunnen in 

één keer geheel worden ingevuld, en niet alle functionaliteiten kunnen tegelijk worden gerealiseerd, 

en niet alle details kunnen tevoren worden doordacht. Pas als een fase is afgerond kan de volgende 

stap in redelijk detail worden gepland. Deze overwegingen gelden in bijzondere mate omdat het 

werkveld Bodem binnen de overheid thans sterk in beweging is. 

 

De eerste fase wordt in hoofdstuk 4 van dit plan in detail omschreven. Hierna volgt in drie fasen een 

globale  uitleg van het gehele te doorlopen traject naar het einddoel. 
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Fase 1 Het leggen van het fundament voor de centrale registratie van de LIB-dataset (december 

2009- medio 2010) 

• Omzetting van het SIKB0101-formaat voor de LIB-dataset naar IM 0101 door SIKB en TNO 

• Realisatie van de inrichting voor het ontvangen en verstrekken van LIB-data door TNO 

webservices 

• Ontwikkeling van een webservice voor de aanlevering van de LIB-dataset in IM0101 

formaat aan DINO-BLK (bodemloket) door Nazca-IT Solutions.  

 

 
Situatie na fase 1: De Friese data worden “real-time’ voor gebruikers toegankelijk en de LIB dataset wordt via een 

webservice voor RIVM en marktpartijen ontsloten. Adviesbureaus kunnen hun bodemrapporten zelf toevoegen aan Nazca-i 

bodem. 

 

Fase 2 Uitbouw naar een centraal register voor de LIB-dataset (medio 2010-2012)  

• De LIB-data staan nog maar op een plek, nl. in het register en worden effectief beheerd 

door de bronhouders.  

• Nazca-IT Solutions en de SSBF ontwikkelen samen gedifferentieerde webdiensten voor 

de Bevoegde Gezagen, gemeenten en adviesbureaus.  

• Doorontwikkeling van IM0101 

• Landmark en Nazca-IT Solutions hebben gezorgd voor een verbreding van 

informatiebeschikbaarstelling bij de Friese gemeenten. 

• Uitvoering van een pilot door Shared Services Bodem Fryslân en adviesbureaus. Hierbij 

worden bodemonderzoekdata door de adviesbureaus rechtstreeks in Nazca-i bodem 

verwerkt (doel: 60% van alle recente onderzoeken worden eind 2011 digitaal verwerkt).  
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Situatie na fase 2: De LIB-data staan nog maar op één plek, te weten in het register en worden effectief beheerd door de 

bronhouders.(Een deel van de LIB data, de bodemrapportgegevens, worden door het adviesbureau aangeleverd) 

 

Fase 3 Doorontwikkeling naar een volledig centraal register (2012-2014?)  

• Ook de overige relevante (lees bodemtechnische) data staan in het register en worden 

effectief beheerd door de bronhouders.  

• Het informatiemodel ‘IM0101’ model is volwassen en alle milieuhygiënische 

bodeminformatie kan worden uitgewisseld op basis van dat model. 

• Het register kan desgewenst worden opgenomen in de Basisregistratie Ondergrond 

• Huidige systemen als BIS en GLOBIS zijn vervangen en softwareleveranciers hebben hun 

focus verlegd naar toegevoegde waarde diensten op het register. 



 15

4 Plan van aanpak eerste fase 
 

4.1 Preambule 

Het plan van aanpak beschrijft gedetailleerd hoe de betrokken partijen het fundament voor de 

centrale registratie van de LIB-dataset willen realiseren en wat dat fundament inhoudt. 

In de uitwerking van de eerste fase worden de volgende aspecten onderkend: 

1. Invoer bodemrapportages door adviesbureaus  

2. Dienstenontwikkeling overheden 

3. Ontwikkeling uitwisselingsservice Nazca-i Bodem naar TNO. Van bronhouder naar 

register. 

4. Informatievoorziening derden/rapportagemodule 

5. Uitleesfunctie voor overheden en marktpartijen 

6. Voorbereiding fase 2 

4.2 Invoer bodemrapportages door adviesbureaus  

Doel fase 1 

Adviesbureaus krijgen toegang tot Nazca-i bodem om rapportages en bodemgegevens in te voeren 

en zo aan te leveren aan de Friese gemeenten en Provincie Fryslân. Het mes snijdt aan twee kanten. 

Aan de ene kant verkrijgen de adviesbureaus inzicht in alle bodemgegevens. Zij zullen daardoor een 

betere kwaliteit rapportage kunnen maken en minder tijd hoeven te steken in informatievergaring. 

Aan de andere kant hoeven gemeenten en Provincie de bodemrapporten niet meer handmatig te 

laten inkloppen. Dit zal het leiden tot een betere kwaliteit meldingen en tot effectievere 

communicatie met adviesbureaus. 

Resultaatsverwachting: 

• Na 1 jaar wordt 30% van alle nieuw uitgevoerde onderzoeken digitaal aangeleverd 

• Na 2 jaar wordt 60% van alle nieuw uitgevoerde onderzoeken digitaal aangeleverd 

• Na 3 jaar wordt 80% van alle nieuw uitgevoerde onderzoeken digitaal aangeleverd en gaan 

de kosten voor het invoeren van bodemrapporten omlaag met 50% bij Provincie en 

gemeenten.  

 

Einddoel 

Adviesbureaus maken gebruik van een dienst om een rapportage in Nazca-i Bodem vast te leggen. 

Het bevoegde gezag krijgt hiervan melding, voert een validatie uit, wordt bronhouder en neemt de 

melding in procedure.  

 

Acties 

• Nazca-IT Solutions: maakt een extra webservice aan voor adviesbureaus (identiek aan de 

friese productieomgeving maar met een andere bronhouder (Adviesbureaus code: 9075). 

Hierop kunnen adviesbureaus muteerrechten krijgen. 
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• BPF: In oktober gaat de PIB werkgroep offerte aanvragen voor het invoeren van 

bodemrapporten en het functioneel beheer van Nazca-i bodem (SSBF). Onderdeel hiervan 

is ook het begeleiden van de invoer door adviesbureaus. 1 januari 2010 gaat het contract in 

voor de duur van 2 jaar 

• Provincie Fryslân: geeft opdracht voor het uitvoeren van 14 verkennende onderzoeken aan 

MUG 

• MUG: Proefdraaien met de invoer van een bodemrapport door het gebruik van een xml-

import uit bijv. Boormanager. Vervolgens aanvulling van de gegevens conform het 

invoerprotocol 

• MUG: Eventueel terugkoppeling met Nazca-IT Solutions over aanpassing functionaliteit 

Nazca-i bodem 

• SSBF: Controle van het aangeleverde bodemonderzoek en aanscherping invoerprotocol 

• Provincie Fryslân/Gemeenten: eventuele aanpassing PMV/APV 

• Provincie Fryslân: adviesbureaus uitnodigen op een voorlichtingsmiddag op het 

provinciehuis. 

• Adviesbureaus: ondertekenen van een intentieverklaring dat zij digitaal de rapportages in 

Nazca-i bodem zullen invoeren. De adviesbureaus die een verklaring ondertekenen, krijgen 

muteerrechten op Nazca-i bodem. 

 
Coördinatie 
Provincie Fryslân 

 

Planning 

Stap Korte beschrijving Wie Start oplevering 

1 Een extra view aanmaken voor 

een nieuwe gegevensbeheerder 

(Adviesbureaus code: 9075). 

Hierop kunnen adviesbureaus 

muteerrechten krijgen. 

Nazca-IT 

Solutions 

Okt. 2009 Okt.2009 

2 Voorbereidingen BPF/provincie Okt. 2009 Jan. 2010 

3 Uitvoering/Begeleiding  SSBF/PIB 

Provincie 

Jan. 2010 Dec. 2011 

 

Financiën 

Stap Uitvoering & Kosten Financier 

1 Nazca-IT Solutions PM Nazca-IT Solutions 

2+3 SSBF/PIB/Provincie 20.000. Provincie Fryslân 

 

4.3 Dienstenontwikkeling overheden  

Doel fase 1 

Nazca-i bodem geschikt maken voor de Shared Services Bodem Fryslân. Hiervoor zijn aanpassingen 

nodig om bevoegd gezag taken naar behoren te kunnen uitvoeren en het werken met een 

gezamenlijk te beheren database te vergemakkelijken.  
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Einddoel 

Diensten ontwikkelen voor de bevoegde gezagen (Wbb) welke het beoordelen van een 

bodemonderzoek ondersteunt en het afgeven van een beschikking faciliteert. 

Diensten ontwikkelen voor de niet-rechtstreekse gemeenten die het beoordelen van een 

bodemonderzoek ondersteunt  in het kader van een bouw- en milieuvergunning aanvragen of Besluit 

Bodemkwaliteit.  

Anticiperen op functiescheiding in een WABO-Uitvoeringsdienst. 

De diensten worden per beoordeeld rapport/beschikking afgerekend of als abonnement afgenomen. 

Acties 
Om de werkzaamheden binnen de SSBF naar behoren te kunnen uitvoeren zijn reeds een aantal 

functionele wensen benoemd. Deze wensen zijn in 4 prioriteitscategorieën ingedeeld (zie bijlage 3).  

 

• Prioriteit 1 moeten op korte termijn ontwikkeld worden omdat anders nog niet zonder 

GLOBIS gewerkt kan worden. Tevens betreffen dit wensen om wijzigingen in een grotere 

database sneller uit te voeren.  

• Prioriteit 2 betreft met name wensen om de gegevens voor de monitoringsrapportage 

inzichtelijker te maken. Belangrijk maar minder urgent. Hierover zullen aanvullende 

afspraken worden gemaakt. 

• Er zal eerst met Nazca-i bodem gewerkt worden alvorens prioriteit 3 (belangrijk maar niet 

urgent) en 4 (nice to have) om de specificaties nader te omschrijven. 

Coördinatie 
Provincie Fryslân 

 

Planning 

Stap Korte beschrijving Wie Start oplevering 

1 Implementatie van 

wensen Pr. 1 & 2 

Nazca-IT Solutions Okt. 2009 Dec. 2009 

2. Werken met Nazca  SSBF Dec. 2009 April 2010 

3.  Eventueel implementatie 

van wensen Pr. 3 & 4 

Nazca-IT Solutions April 2010 Mei 2010 

 

Financiën 

Stap Uitvoering & Kosten Financier 

1 Nazca-IT Solutions PM Nazca-IT Solutions 

3 Nazca-IT Solutions PM Nazca-IT Solutions 
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4.4 Ontwikkeling uitwisselservice Nazca-i Bodem naar TNO  

  

Doel 

Realisatie van een publieke webservice voor de aanlevering van data van de LIB-dataset aan het 

(nationale) register.  

 

Acties 

• Definitie van een uitwisselformaat voor de LIB-dataset conform IM0101, en dan is het de bij 

aanvang van het project geldende versie van SIKB0101 uitgangspunt. TNO-DINO wil als 

registerhouder uitwisseling baseren op de spelregels die nationaal en binnen de EU gelden 

en gaan gelden. Ontwerp van een eerste versie van IM0101 voor de LIB-dataset is daartoe de 

eerste stap met direct erop aansluitend het definiëren van het uitwisselformaat en de 

bijbehorende documentatie. Modellering in IM0101 borgt aansluiting op INSPIRE en een 

belangrijk neveneffect is dat de validatieregels GML aangescherpt kunnen worden en ook het 

datamodel in DINO-BLK conceptueel op een goede leest kan worden geschoeid. Dat laatste 

maakt uitbouw, en eventuele integratie met andere delen van de DINO-database in de 

toekomst makkelijker.  

• Het maken van een UML-model, een mapping waaruit duidelijk wordt hoe de ‘oude’ LIB-

velden in het nieuwe model zijn terug te vinden, en een schema dat technisch het 

uitwisselformaat definieert. De ombouw van de LIB-dataset van XML naar GML. 

• Het bestaande datamodel in DINO-BLK wordt aan het nieuwe concept aangepast en 

uitgebreid zodat het de volledige LIB-dataset omvat.  

• De publieke webservice voor de inname van de LIB-dataset in IM0101 (LIB aan BLK) wordt in 

twee stappen ontwikkeld. Als eerste stap wordt een service gemaakt met beperkte validatie. 

De toegang tot de service is geautoriseerd via een username/wachtwoord combinatie, zodat 

geverifieerd kan worden of degene die de data aanlevert daartoe gerechtigd is.  

• Realisatie publieke webservice voor de inname, validatie en verwerking van de LIB-dataset in 

IM0101 (LIB aan BLK). De tweede stap in de realisatie van de publieke webservice voor de 

inname van de LIB-dataset is het volledig implementeren van de validatieregels. Op verzoek 

van NAZCA-It Solutions zal de aangeleverde data worden teruggeleverd via WMS. 

• Bodemloket wordt aangepast om ook de gehele LIB dataset vanuit DINO-BLK te kunnen 

leveren aan bevoegde gezagen. Daarnaast worden de validatieregels die bij de verwerking 

van de LIB aan BLK gelden in een nieuwe tool vastgelegd die via het Bodemloket wordt 

ontsloten.  

• Codelijsten ten behoeve van de uitwisseling van de LIB-dataset worden gepubliceerd onder 

verantwoordelijkheid van SIKB (Codelijsten on-line). Wanneer je codelijsten op deze manier 

toegankelijk maakt, wordt het beheer goed ondersteund en wordt voor gebruikers 

transparant welke waarden zijn toegestaan. Op technisch niveau (IMMetingen) zijn hierover 

al afspraken gemaakt tussen TNO en SIKB.  
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• Nadat het uitwisselformaat IM0101-LIB is ontwikkeld wordt door SIKB zorg gedragen voor 

vaststelling, publicatie en beheer conform de huidige beheersystematiek van SIKB0101. 

 
Coördinatie 
De ontwikkeling van de service wordt gecoördineerd door TNO-DINO en van het uitwisselformaat 

IM0101 door SIKB.  

 

Planning 

Stap Korte beschrijving Wie Start Oplevering 

3.1* IM0101 voor de LIB-dataset, 

ombouw naar GML 

SIKB (regie)  

TNO-DINO 

15 okt. 2009 15 dec. 2009 

3.2 Datamodel DINO-BLK TNO-DINO 15 dec. 2009 15 jan. 2010 

3.3 Realisatie inname service 

(zonder validatie) 

TNO- DINO 

Nazca-I 

15 jan. 2010 31 jan. 2010 

3.4 Realisatie inname service 

(met validatie) 

TNO-DINO 

Nazca-i 

1 feb. 2010 8 feb. 2010 

3.5* Aanpassen Bodemloket TNO-DINO 1 jan. 2010 8 feb. 2010 

3.6* Codelijsten on-line SIKB (regie) 

TNO-DINO  

15 feb. 2010 1 maart 2010 

3.7 Besluitvorming , 

communicatie en beheer 

SIKB Feb. 2010 Mei 2010 

 

Financiën 

Stap Uitvoering & Kosten Financier 

3.1 TNO  11.500 

SIKB PM 

TNO 11.500 

* 

3.2 TNO  11.500 TNO 11.500 

3.3 TNO  11.500 

Nazca-i PM 

TNO 11.500 

Nazca-i 

3.4 TNO  11.500 

Nazca-i PM 

TNO 11.500 

Nazca-i  

3.5 TNO PM * 

3.6 TNO PM * 

3.7 SIKB PM SIKB 

* deze stappen zijn vanuit een algemeen kader reeds geïnitieerd en gefinancierd door het LIB, dit zijn wel 

noodzakelijke stappen voor  fase 1. 
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4.5  Informatievoorziening derden/rapportagemodule 

 

Doel 

Realisatie van een rapportagemodule om uit Nazca-i bodem geautomatiseerd rapportages te kunnen 

genereren voor derden (bijv. makelaars en adviesbureaus) 

  

Acties 

• Opdracht verlenen voor de aanschaf van de rapportagemodule als extra dienst op Nazca-i 

bodem.  

• De makelaars uitnodigen voor een informatiebijeenkomst waarbij ze op de hoogte worden 

gebracht van de voorgestelde werkwijze.  

• Voorstellen formuleren voor de realisatie van bodem- en milieurapportages via SaaS 

dienstverlening. Dit kan later in verder overleg met alle partijen uitgewerkt worden. 

 

Planning 

Stap Korte beschrijving Wie Start oplevering 

1 Opdrachtverlening  en 

inrichting 

rapportagemodule 

Provincie Fryslân Okt.2009 Feb. 2010 

2 Voorlichting makelaars SSBF Feb . 2010 Feb. 2010 

3  Voorlichting gemeenten 

t.b.v. beschikbaar maken 

van andere 

milieuinformatie 

Nazca-IT 

Solutions 

 

Landmark 

April 2010 nov 2010 

 

Planning 

Stap Uitvoering & Kosten Financier 

1 Provincie 7.000 SSBF/Provincie 

2 SSBF 2.000 Provincie Fryslân 

 

4.6 Uitleesfunctie voor overheden en marktpartijen  

Doel 

Realisatie van publieke services voor de verstrekking van de LIB-dataset uit het (nationaal) register.  

 

Coördinatie 
De ontwikkeling wordt gecoördineerd door TNO-DINO. 

 

Acties 

• Realisatie publieke webservice voor de verstrekking van de LIB-dataset in IM0101 aan de 

gezagen (LIB BLK aan Gezag). 

• Realisatie publieke webservice voor de verstrekking van de LIB-dataset in IM0101 aan RIVM 

(LIB BLK aan RIVM).   
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• Realisatie publieke webservice voor de verstrekking van de LIB-dataset in IM0101 aan derden 

(LIB BLK aan anyprivateparty),  op basis van onderling vastgelegde specificaties en na over en 

weer testen. 

De webservice zal werken op basis van coördinaat/polygoon input, omdat adressen vaak niet 

consequent ingevoerd zijn in de bodeminformatie systemen en bodemonderzoeken zich 

überhaupt niet houden aan adressen. Op basis van de webservice zal Landmark vervolgens 

een applicatie kunnen bouwen waarmee de gegevens ontsloten worden. Landmark is 

momenteel de enige private partij in Nederland die op grootschalige basis milieuhygiënische 

bodeminformatie ontsluit aan burgers en makelaars en kan met haar expertise meedenken 

over de te ontwikkelen service en dienen als testcase. 

 

Planning 

Stap Korte beschrijving Wie Start oplevering 

5.1 LIB BLK aan Gezag TNO-DINO 8 febr. 2010 1 maart 2010 

5.2 LIB BLK aan RIVM TNO-DINO 

RIVM 

1 maart 2010 1 april 2010 

5.3 LIB BLK aan 

anyprivateparty 

TNO- DINO 

Landmark 

8 feb. 2010 1 maart 2010 

 

 

Stap Uitvoering & Kosten Financier 

5.1  TNO 5.750 Fryslân 

5.2  TNO 5.750 RIVM 

5.3  TNO 5.750 Landmark 

 

 

4.7 Voorbereiding fase 2 

Doel 

Maken van een plan van aanpak voor de tweede fase waarin het doel is een centraal register voor de 

LIB dataset te realiseren.  

Coördinatie 
Het maken van het plan van aanpak zal worden gecoördineerd door de Provincie Fryslân.  

Acties 

• Globale informatieanalyse ten behoeve van de functionele scheiding tussen de data in de 

LIB-dataset en de overige data in Nazca-i bodem. 

• Formeren van een samenwerkingsverband, waarin in ieder geval Nazca IT Solutions, SIKB 

en TNO zullen participeren. 

• Acties definiëren en plannen. 
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Bijlage 1: Regelgeving milieu- en bodeminformatie 
 

Beleidsinhoudelijk: 
 

Het Convenant Bodem en ondergrond: 

In het kader van het in 10 juli 2009 ondertekende Convenant “Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak 

spoedlocaties” is de aloude aanpak van een zelfstandige bodemsaneringsoperatie verlaten. De 

aanpak van bodemsanering is ingebed in een breder kader van meerdere ambities op de bodem en 

in de ondergrond. Deze gezamenlijke ambities vertalen zich naar een meer integrale aanpak. Zo kan 

herstel van de bodem ondermeer worden afgestemd op en gecombineerd met gebiedsgerichte 

aanpakken in het kader RO-ontwikkelingen, energiewinning (bijv. via KWO), grondwater en 

dergelijke. Een vollediger gebiedsgericht inzicht van de bodem en ondergrond  in al zijn facetten is 

daarvoor een noodzakelijke basis. Koppelingen van de dataset bodemsanering met andere datasets 

dan bodemsanering, zoals deels in het kader van DINO/TNO worden beheerd zijn daarbij 

noodzakelijk.  

 
Informatiseringtechnisch: 
 

Verdrag van Aarhus 

Het verdrag van Aarhus uit 1998 heeft bepaald, dat alle milieu-informatie voor de samenleving 

vrijelijk toegankelijk moet zijn. Op 29 december 2004 heeft Nederland het verdrag geratificeerd voor 

overheidsinstellingen. De overheid dient o.a. aan actieve informatieverstrekking te voldoen en 

publiek toegankelijke databanken of soortgelijke registers in te stellen. 

 

Inspire 

Doel van de Europese kaderrichtlijn Inspire is het creëren van een Europese geo-informatie 

infrastructuur voor het beleidsveld milieu in de breedste zin van het woord. In het kader van deze 

richtlijn zijn de overheden verplicht data in geo-formaat voor derden te ontsluiten en beschikbaar te 

stellen voor verschillende thema’s. Het thema Bodem maakt daar onderdeel van uit. 

  

Inspire houdt in dat de overheden op de betreffende thema’s uiteindelijk aan enkele voorwaarden 

moeten voldoen. Zo moet de betreffende geo-informatie via het INSPIRE-netwerk worden ontsloten 

en vindbaar gemaakt. Ten tweede moet de metadata met betrekking tot de te ontsluiten geo-

informatie in lijn bracht worden met de daarvoor gemaakte Europese afspraken. En, last but not 

least, moet de inhoudelijke informatie in de dataset worden geharmoniseerd. Daartoe zullen op 

Europees niveau voor elk van de thema’s dataspecificaties worden opgesteld, waarmee de 

geoinformatiebestanden in de lidstaten in overeenstemming moeten worden gebracht. 
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De Europese Inspire-richtlijn is in 2007 vastgesteld en wordt momenteel door VROM vertaald naar de 

Nederlandse situatie. Data die onder Inspire gedeeld moeten worden met andere overheden en 

burgers, is alle informatie die ‘invloed heeft op het milieu'.  

De te ontwikkelen IM SIKB0101 gegevensstandaard zal voldoen aan de Inspire-richtlijn. 

 

De aanpak van Inspire is ingedeeld in drie volgtijdelijke zogenaamde Annexen. Het thema bodem is 

ondergebracht in de derde annex. Dat houdt in dat in 2014 de vereiste dataharmonisatie voor het 

thema bodem door de bronhouders moet zijn afgrond. 

 

Basisregistratie Ondergrond 

De ministerraad heeft op voorstel van minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening en Milieubeheer ingestemd met de inrichting van een basisregistratie voor de 

ondergrond. De Basisregistratie Ondergrond (BRO) omvat gegevens over de geologische en 

bodemkundige opbouw van de ondergrond, de ondergrondse infrastructuur en 

gebruiksrechten van de ondergrond. 

Het kabinetsbesluit vloeit voort uit een toezegging aan de Tweede Kamer te onderzoeken of 

de huidige registratie Data en Informatie Nederlandse Ondergrond (DINO) van TNO kan 

uitgroeien tot een basisregistratie. Op basis van uitvoerig onderzoek is het kabinet tot de 

conclusie gekomen dat dit gezien het maatschappelijk belang van de ondergrond wenselijk is. 

In de BRO zal naast de registratie DINO ook het Bodem Informatie Systeem (BIS) van 

Alterra worden opgenomen. In een later stadium worden mogelijk gegevens over archeologie 

en milieukwaliteit aan de BRO toegevoegd. 

 

De Basisregistratie voor de Ondergrond zal in 2013 zijn beslag krijgen. 

 

Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP) 

De visie van het kabinet op een betere dienstverlening van de overheid heeft een sterke inhoudelijke 

relatie met de ICT-agenda. Deze agenda is, mede namens de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties (BZK), in juni 2008 aan de Tweede Kamer aangeboden door de staatssecretaris 

van Economische Zaken (EZ). 

 

De ICT-agenda 

In de ICT-Agenda geeft het kabinet zijn ambities en doelen op het terrein van ICT weer. Het kabinet 

heeft de ambitie om Nederland in 2015 te doen behoren tot de koplopers in het beschikbaar zijn en 

het gebruik van ICT-toepassingen en nieuwe digitale dienstverleningsconcepten. Het fundament 

hiervoor wordt gelegd in de periode tot 2011. De verschillende doelen die gesteld zijn om deze 

ambitie waar te maken zijn in de ICT-agenda uitgewerkt en een aantal onderwerpen die prioriteit 

hebben, is geagendeerd. Het gaat dan om: 

• het verbeteren van de e-vaardigheden van burgers;  

• een betere elektronische dienstverlening door de overheid;  
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• interoperabiliteit en open standaarden (de overheid gaat meer open standaarden en open 

source software gebruiken);  

• een betere benutting van ICT in sectoren als zorg en veiligheid.  

 

De staatssecretaris van EZ is eerstverantwoordelijke voor het overheidsbeleid met betrekking tot ICT. 

Op het gebied van de e-overheid draagt hij de verantwoordelijkheid voor het beleid met betrekking 

tot bedrijven. De staatssecretaris van BZK is eerstverantwoordelijk voor de overheidsdienstverlening 

en voor de coördinatie van de e-overheid en het beleid op dit gebied met betrekking tot burgers. 

 

OverheidsServiceBus  

De OverheidsServiceBus heeft als doel de onderlinge gegevensuitwisseling tussen 

overheidsorganisaties sterk te standaardiseren en te vereenvoudigen. De OverheidsServiceBus is de 

'postbode' waarmee het berichtenverkeer van basisregistraties tussen service aanbieders en service 

afnemers heen en weer gaat. Het is een innovatieve infrastructurele standaard met bijbehorende 

voorziening die gegevens tussen registraties en afnemers onderling verstuurt, bewaakt en beveiligt. 

 

De OSB berichtenstandaard zorgt ervoor dat nieuwe berichtenuitwisseling sneller kan worden 

geïmplementeerd, verbetert de kwaliteit van de berichtenuitwisseling en levert kostenbesparing op. 

De OSB zorgt voor een verlaging van de administratieve lastendruk voor burgers en bedrijven, 

doordat de gegevens die eenmalig verstrekt worden meervoudig gebruikt kunnen worden. Daarnaast 

draagt het bij aan een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering bij en tussen de diverse overheden en 

kan het ingezet worden bij fraudebestrijding. 

 

 

Toekomstbeeld  

Met de akkoordverklaring en de uitwerking in het NUP wordt, in aanvulling op datgene wat in 2006 

in de ‘Verklaring’ is afgesproken, bepaald welke basisvoorzieningen onderdeel uitmaken van de 

gezamenlijke basisinfrastructuur e-overheid. Ook wordt er een duidelijke focus aangebracht in de 

bestaande projecten. Om daarbij het perspectief van burgers en bedrijven leidend te maken, wordt 

er uitgegaan van het volgende toekomstbeeld:  

• de overheid is transparant: informatie over rechten en plichten is eenduidig, begrijpelijk en 

goed vindbaar;  

• éénmalige gegevensverstrekking: informatie die bij de overheid bekend is, wordt niet meer 

gevraagd en hoeft niet meer te worden verstrekt;  

• niemand wordt meer 'van het kastje naar de muur' gestuurd: informatie wordt 

overheidsbreed gedeeld en gebruikt;  

• vermindering van administratieve lasten: afhandeling van transacties is zo eenvoudig, zo 

inzichtelijk ('tracking &amp; tracing') en zo goedkoop mogelijk;  

• alle kanalen open (meervoudig toegankelijk): burgers, bedrijven en instellingen maken zelf 

uit langs welk contactkanaal zij de overheid benaderen;  

• de héle overheid stelt gemeenten in staat voor de burgers, de “poort” tot de overheid te zijn.  
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BIJLAGE 2: Wijzen van Bodeminformatiebeheer 
 

 

Bodeminformatiebeheer Fryslân 

Provincie Fryslân heeft al een belangrijke stap in de vereenvoudiging van de keten gezet tijdens het 

proces van ‘de samenstelling van de éénlocatielijst’ . De bodeminformatie uit de BIS’sen van 29 

gemeenten die geen bevoegd gezag zijn en de bodeminformatie uit het eigen GLOBIS zijn 

overgenomen in Nazca-i bodem. Dit samen met  een gezamenlijke aanbesteding van de  invoer van 

bodemrapporten zijn de kosten van het bodeminformatiebeheer met 75% verminderd ten opzichte 

van een situatie waarin de gemeenten en de provincies zelfstandig hun bodeminformatiebeheer 

doen. 

De gemeenten Leeuwaren en Smallingerland beheren hun bodeminformatie nog zelf. De gemeente 

Leeuwarden is zelf bevoegd gezag WBB en beheerd in BIS4all de bodeminformatie. Gemeente 

Smallingerland heeft nog geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om alle bodeminformatie over 

te zetten naar Nazca-i bodem. Zij beheren hun bodeminformatie in BIS4all en zullen nog afspraken 

maken met Provincie Fryslân over het uitwisselen van bodeminformatie. 

Van een drietal andere gemeenten is nog onduidelijk of zij naast het gebruik van Nazca-i bodem ook 

nog een eigen BIS willen gebruiken i.v.m. koppelingen tussen andere applicaties. 

 

De partijen delen nu services (Shared Services) op het systeem dat bedoeld is alle bodeminformatie 

(dus niet alleen de LIB-dataset) binnen de provincie zo efficiënt mogelijk te beheren. Ontwikkelingen 

op bodemgebied worden in een klankbordoverleg van regioafgevaardigden besproken en 

gezamenlijk opgepakt. 
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De procesgang verloopt globaal als volgt:  

Adviesbureaus doen bodemonderzoek voor een aanvraag van een bouw/milieuvergunning voor 

derden. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek dienen de adviesbureaus hun 

bodemonderzoekrapport bij de gemeente of bij de provincie in. Bij de gemeente indien er geen 

sprake is van bodemverontreiniging, bij de provincie indien er wel sprake is van verontreiniging en.  

De rapporten worden ingevoerd in Nazca-i bodem. Gemeenten en provincie hebben daartoe een 

abonnement afgesloten met adviesbureau EcoSelect.  

Gemeenten beoordelen, alvorens zij het rapport doorsturen naar EcoSelect, of het hun toegestuurde 

rapport inderdaad niet meldingplichtig is onder de Wbb, dan gaat het om een zgn. melding in het 

kader van de Wbb Art. 41. Als de gemeente oordeelt dat er toch sprake is van bodemverontreiniging, 

draagt zij het onderzoek over aan de provincie als bevoegd gezag. Is er geen sprake van 

bodemverontreiniging, dan stuurt de gemeente het rapport door naar EcoSelect. Sommige 

gemeenten scannen het papieren rapport tot een pdf-bestand en zenden het pdf-bestand door naar 

bureau EcoSelect, andere gemeenten sturen het papieren rapport. Waar het rapport moet worden 

ingevoerd bepaalt een gemeente zelf, maar veel gemeenten sturen de rapporten op naar de centrale 

invoerplek bij de provincie.  

De provincie stuurt een rapport na ontvangst (zonder inhoudelijke beoordeling) direct door naar 

EcoSelect.  

 

EcoSelect extraheert uit de rapporten de relevante gegevens en voert die gegevens samen met een 

pdf-bestand van het rapport in Nazca-i Bodem in. De relevante gegevens omvatten zowel SIKB0101 

gegevens (95%) als gegevens die niet in dat formaat passen (5% bijv. aantekeningen, toelichtingen, 

archiefkenmerken etc.). De geëxtraheerde gegevens zijn voor bevoegd en niet-bevoegd gezag 

hetzelfde. 

Valt het onderzoek onder verantwoordelijkheid van een gemeente, dan beoordeelt de gemeente of 

EcoSelect de gegevens correct heeft ingevoerd in Nazca-i Bodem en legt zij de statussen van de 

locatie van onderzoek in het systeem vast. De gemeente kan en zal de analyseresultaten in een latere 

fase gebruiken voor het (doen) samenstellen van de bodemkwaliteitkaart, en die gaat uiteindelijk 

naar het BIELLS-portaal.  

Valt het onderzoek onder verantwoordelijkheid van de provincie, dan beoordeelt de provincie of 

EcoSelect de gegevens correct heeft ingevoerd. Vervolgens legt de provincie de status van een 

locatie onder de Wbb vast en neemt een besluit. De provincie voert die informatie in Nazca-i bodem 

zelf in. 

Vanuit Nazca-i Bodem kan een XML-export worden gemaakt voor www.bodemloket.nl . Dit stuit 

echter op een aantal praktische problemen. De xml-export uit Nazca-i bodem bevat meer gegevens 

dan de LIB-dataset. Bodemloket blijkt niet om te kunnen gaan met bredere dataset, wat tot gevolg 

heeft, dat deels de verkeerde data wordt getoond. 
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Bodeminformatiebeheer buiten Fryslân 

 

Gemeenten
1
 verkrijgen bodemonderzoeksrapporten van adviesbureaus in papieren vorm. De 

gemeenten extraheren de voor hen relevante gegevens en voeren die handmatig in een BIS in. Zij 

gebruiken de gegevens van niet van verontreiniging verdachte locaties voor het (doen) maken van 

bodemkwaliteitskaarten. Van locaties die verdacht zijn leveren de gemeenten een beperkte set van 

gegevens, de zgn. “LIB-dataset”, door aan de overheid die onder de Wet bodembescherming (Wbb) 

voor hen als bevoegd gezag geldt (en soms zijn ze dat zelf). De LIB-dataset is te beschouwen als de 

minimale set van gegevens die nodig is voor monitoring van de bodemsaneringsoperatie. 

 

De overheden die onder de Wbb als bevoegd gezag gelden, zijn de 12 provincies en 30 grote 

gemeenten. De bevoegde gezagen verzamelen gegevens over de bodemonderzoeken en 

bodemsaneringen die in het kader van de Wbb worden uitgevoerd in GLOBIS, en dan gaat het om 

dezelfde soort gegevens als uit BIS’sen. Daarnaast nemen zij besluiten over de vervolgstappen die 

genomen moeten worden en vullen GLOBIS aan. Toont een bodemonderzoek aan dat de bodem 

verontreinigd is, dan zal het bevoegde gezag een beschikking afgeven waarin de ernst van de 

bodemverontreiniging wordt aangegeven en waarin gezegd wordt binnen welke termijn de 

verontreiniging moet worden aangepakt.  

Meerdere bevoegd gezag gemeenten maken geen gebruik van GLOBIS. Leeuwarden gebruikt BIS4ALL 

met een ingebouwde bevoegd gezag module. Vanuit hier worden de gegevens aan VROM. 

De bevoegde gezagen leveren LIB-Bodemloket-gegevens middels SIKB0101-exports door aan TNO-

DINO voor Bodemloket. TNO-DINO slaat de bestanden in de DINO Documenten database op, 

extraheert automatisch een deel van de gegevens uit de aangeleverde bestanden en slaat die 

gegevens op in DINO-BLK en ontsluit de gegevens voor het publiek op Bodemloket; de gegevens die 

in DINO-BLK worden opgeslagen, de Bodemloket-set, vormen een subset van de LIB-dataset.  

De bevoegde gezagen leveren de LIB-Monitoring-gegevens ook door aan het RIVM (en die 

rapporteert aan het Ministerie van VROM), maar die stroom staat vooralsnog buiten de keten.  

 

GLOBIS en BIS-systemen zouden voor wat de LIB-dataset betreft dezelfde informatie moeten 

bevatten en dienen periodiek op elkaar afgestemd worden. Cruciaal daarbij is dat beide systemen 

over dezelfde locaties spreken. Gemeente en bevoegd gezag moeten daarom onderling een zgn. “ 

éénlocatielijst” hebben vastgesteld. De éénlocatielijst moet er met name voor zorgen dat bevoegd en 

niet bevoegd gezag over dezelfde statusinformatie (LIB-dataset) van bodemlocaties beschikken.  

                                                           
1
 Gemeenten zijn niet de enige partijen die aan het begin van de keten staan. Naast gemeenten zijn dat  onder 

meer Staatsbosbeheer, de Nederlandse Spoorwegen en Rijkswaterstaat. Die drie partijen worden gezamenlijk 

de convenantpartijen genoemd. De convenantpartijen en de overgrote meerderheid van de gemeenten zijn 

niet bevoegde gezagen onder de Wbb . 

 



 29

Om na het samenstellen van de éénlocatielijst de synchronisatie tussen gemeenten en het Bevoegde 

Gezag te vergemakkelijken is een uitwisselservice
2
 ontwikkeld. De uitwisselservice ontvangt xml-

bestanden en valideert deze  met behulp van de SIKB-controle tool en stuurt berichten naar 

verzender in geval van errors en geadresseerde als het bestand geschikt is om te synchroniseren met 

de eigen BIS-data van de geadresseerde. Om gebruik te kunnen maken van de uitwisselservice 

bouwen de BIS-leverancier functionaliteit in om te kunnen communiceren met de uitwisselservice. 

 

SIKB: Positionering uitwisselservice en SIKB-controletool 

SIKB beheert in opdracht van LIB een aantal tools en functionaliteiten rondom de LIB-dataset. SIKB 

functioneert hierbij als het ware als ‘notariskantoor’. SIKB borgt dat transparante besluitvorming 

plaatsvindt en dat het stelsel van samenhangende instrumenten voor alle belanghebbenden 

toegankelijk is en up to date blijft.  

 

Onder het beheer van SIKB vallen: 

• Het doorvoeren van wijzigingen in protocol SIKB0101 ten behoeve van de LIB-dataset: 

Jaarlijks vinden grotere of kleinere wijzigingen plaats ten gevolge van veranderende eisen 

vanuit de monitoring van de bodemsanering in Nederland. Wijzigingen worden één maal per 

jaar doorgevoerd. 

• Het onderhouden en publiceren van de LIB-datasets 

• Het onderhouden van de LIB-controletool: het aanpassen van de controletool op gewijzigde 

datasets; het wijzigen van de controleregels; De controletool is ontwikkeld om de LIB-dataset 

voorafgaand aan de uitwisseling te toetsen aan een aantal vastgestelde controleregels. 

• Het onderhouden van de XML-reader op de LIB-dataset. Deze XML-reader is ontwikkeld om 

XML-bestanden voor de monitoring in een voor ieder leesbaar xls-bestand te converteren. 

• Het onderhouden van de uitwisselservice waarmee de LIB-gegevens tussen verschillende 

overheden (bevoegd en niet-bevoegd gezag) wordt gesynchroniseerd zodat sprake is van één 

gegevensset. 

• Het onderhouden van de uitwisselkaart (niet alleen voor LIB) waarmee voor derden 

inzichtelijk is welke software welke gegevens kan importeren en exporteren. 

 

Ten behoeve van de ondersteuning van de LIB activiteiten zijn tussen LIB, Bodem+ en SIKB afspraken 

gemaakt over updatesystematiek, support (zowel inhoudelijk als technisch), communicatie en 

besluitvorming. Het definiëren van functionele en inhoudelijke wensen vindt plaats door de 

gezamenlijke overheden binnen het LIB. De technische uitwerking en borging vindt plaats door SIKB. 

Bij een doorontwikkeling van het uitwisselformaat SIKB0101 naar een formaat gebaseerd op de NEN 

3610 (IM0101) dient ermee rekening te worden gehouden dat alle bovenstaande instrumenten een 

transitie moeten doorlopen. Indien dit niet plaatsvindt zal op termijn sprake zijn van twee 

uitwisselformaten die beiden onderhoud behoeven. Dit is ongewenst.

                                                           
2
 In opdracht van het LIB en met provinciale bijdragen heeft Centric een webservice gebouwd. SIKB draagt 

namens LIB zorg voor het beheer van deze uitwisselservice.  
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BIJLAGE 3: Prioritering ontwikkeling functionaliteit Nazca-i bodem 
 

Aanvullende functionaliteit Nazca-i bodem voor de uitvoering van Bevoegd Gezag taken en de 
Shared Services Bodem Fryslân 

     

  

ID Source Functiegroep Functieomschrijving door gebruiker / Alexander Melinga 

     Prioriteit 1: 

1 
Provincie 

Friesland 
SIKB 

Aansluiting op SIKB uitwisselservice/LIB-controletool 

2 

Provincie 

Friesland 

SRE 

Eindhoven 

selectie 

. zoekmogelijkheden moeten uitgebreid worden in Nazca-i bodem. Op alle velden (en meerdere velden) dienen selecties uitgevoerd te 

kunnen worden. Bijvoorbeeld:  

 

- Allerlei zoekmogelijkheden op datum mogelijk maken. Bijvoorbeeld welke onderzoeken / locaties zijn op datum x gewijzigd of ingevoerd.                                  

- Of welke invoerder heeft wanneer welke onderzoeken ingevoerd.                                                            

-  Voor de controle van de monitoringsrapportage is het van belang om een selectie uit te voeren op datum wanneer een 

besluit/beschikking is genomen.  

- Kunnen zoeken op projectleider / behandelend functionaris. Welke PL is voor welke gegevens verantwoordelijk. 

3 
Provincie 

Friesland 
Geo 

Gebruik maken van de WMS-service die het GBKN biedt. Hiervoor is het noodzakelijk dat naast het GBKN kaartlaag minimaal één eigen 

kaartlaag wordt getoond (eis van het GBKN naar raadplegers die geen deelnemer zijn van het GBKN). De WMS-service (landsdekkend) kan 

door één gemeente (deelnemer) worden afgenomen (kosten 250,- per jaar).  

4 
Provincie 

Friesland 
beheer 

Het toevoegen van gebruikers is onhandig als je veel gebruikers van Nazca hebt te beheren. Aanpassen beheerdersscherm: sortering 

aanbrengen op gebruikers, meer gebruikers op een pagina. Ook handig om een zoekfunctie op gebruiker of gemeente in te bouwen. In de 

shared Services gebruiken alle gemeenten de zelfde 'view'. Hierdoor kan het veldgegevensbeheerder niet worden ingesteld. 

Oplossing: gebruiker met mutatierechten koppelen aan 'gegevensbeheerder'  

 '+ export naar spreadsheet. 

5 
Provincie 

Friesland 
muteren 

omhangen onderzoeken en HBB adreslocaties tussen geselecteerde locaties in de verkenner mogelijk maken of anderzijds vereenvoudigen. 

Nu moet het om te hangen onderzoek en de bestemmingslocatie handmatig gezocht worden uit een lijst met 44.000 locaties.Erg 

belangrijk!!! 
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ID Source Functiegroep Functieomschrijving door gebruiker / Alexander Melinga 

6 
Provincie 

Friesland 
Geo 

GML-export mogelijk maken voor Kadastrale registratie van verontreinigings-, sanerings- en zorgcontouren. Bijvoorbeeld onder rechter 

muisknop 

7 
Provincie 

Friesland 
selectie 

Nadat er een selectie is gemaakt moet het mogelijk zijn een sommatie te maken. Om te zien hoeveel resultaten voldoen aan je selectie 

opdracht. Als je de functie selectie/rapporteren gebruikt krijg je het aantal te zien. Dit zou je ook in de verkenner willen zien. 

8 
Provincie 

Friesland 
invoer 

Er moet in de zoeklijsten gesorteerd kunnen worden op bijvoorbeeld; naam, plaats en GLOBIScode. Zo kan bij het aanmaken van de GLOBIS 

code ook meteen gezien worden welke de laatste code uit te lijst is. Het genereren van een GLOBIS-code zou ook handmatig kunnen 

plaatsvinden als gesorteerd kan worden op de "locatiecode bevoegd gezag". als er een sommatie van aantal locaties in de verkenner (zie 

boven) gerealiseerd kan worden, kan ook het volgnummer worden bepaald. Namelijk door te selecteren op gemeente. Het aantal locaties + 

1 geeft het nieuwe volgnummer. 

   Prioriteit 2 

10 
Provincie 

Friesland 
selectie 

Projectleiders hebben inzicht nodig in de overschrijdingswaarden (STI) in een bepaald gebied en diepte. Deze functie is deels gerealiseerd, 

maar is alleen op één enkele stof toe te passen. Dus kaartlagen op basis van attributen kleuren geven. Of het toetsingsresultaat tonen in de 

view. Bijvoorbeeld door de boorpunten in de view in te kleuren op toetsingsresultaat (op alle stoffen en niet op 1 stof). 

11 
Provincie 

Friesland 
layout 

 bij verontreinigingscontouren ook in overzicht tonen: opvoerdatum, oppervlak en volume. Zo kun je sneller controleren of alle verplichte 

data voor de monitoringsrapportage is ingevuld (je hoeft de contouren niet meer één voor één te openen). 

12 
Provincie 

Friesland 
invoer 

aan besluiten documenten/linken kunnen toevoegen (zoals het ook werkt bij Onderzoeken). (Koppeling met DMS via Hyperlink?) 

13 
Provincie 

Friesland 
invoer 

Ook zou het mogelijk moeten zijn om direct vanuit een selectieresultaat een mutatie door te kunnen voeren (via een hyperlink).Dit scheelt 

een hoop zoekwerk in een tabel met veel locaties. Opnemen van de Diep Link in het spreadsheet. In het spreadsheet kun je dan 

gemakkelijk zoeken,sorteren en filteren en daarna gelijk naar de juiste entiteit springen in Nazca. 

14 
Provincie 

Friesland 
layout 

Het moet mogelijk zijn om in de raadpleegschermen direct te kunnen zien welke velden verplicht zijn om in te voeren. Bijvoorbeeld alle 

monitoringsvelden / LIB dataset. Dit is handig bij de controle van invoer. Bijv. door een * toe te voegen aan de veldnaamomschrijving in het 

mutatie en raapleeg scherm. 

15 
Provincie 

Friesland 
layout 

bij saneringscontouren ook in overzicht tonen: startdatum sanering, einddatum sanering, oppervlak, volume grond, volume grondwater (dit 

zijn blauwe velden voor de BPE-verantwoording); volgorde op basis van einddatum sanering 

16 
  verkenner 

In de verkenner ook een tabblad opnemen met 'Favorieten' Hierin kunnen de gebruikers zelf een lijst bijhouden van de locaties waaraan ze 

werken. 

     Prioriteit 3: 

18 
Provincie 

Friesland 
Invoer 

Projectleiders willen graag ruimere en meerdere opmerkingsvelden hebben (in GLOBIS zit een tabblad waar een oneindig aantal 

opmerkingen toegevoegd kunnen worden met tijdstempel, opsteller en onderwerp). Voorstel; het tabblad documenten  de omschrijving 

uitbreiden met een veld notities op datum en maker. Zo kan een notitie worden aangemaakt en kan tevens worden aangegeven wanneer 

door wie deze notitie is gemaakt. Het veld 'Gegevensbeheerder Archief' op onderzoeksniveau op documentniveau brengen. 
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ID Source Functiegroep Functieomschrijving door gebruiker / Alexander Melinga 

19 
Provincie 

Friesland 
Invoer 

Taak financien aanpassen: Taakcode,>> taakomschrijving, startdatum, einddatum, opmerkingen veld, hyperlink naar workflow module . 

Nu is het alleen mogelijk het startjaar in te geven. Dit moet een volledige datum zijn (dd-mm-jj) 

20 
Provincie 

Friesland 
Geo 

Functionaliteit toevoegen om automatisch oppvl. berekeningen te doen van countouren.  

21 
Provincie 

Friesland 
beheer 

Beheerders omgeving: Gebruikersinfo uitbreiden: naam, voornaam, telefoonnummer, functie, organisatie/onderdeel +  gegevensbeheerder 

22 
Provincie 

Friesland 
layout 

besluiten en onderzoeken op volgorde van datum presenteren 

23 
Provincie 

Friesland 
beheer 

Alle monitoringsvelden die bij 1 contour horen opnemen in 1 tabbblad. Of 1 scherm met een aantal tabbladen. Nu staan deze gegevens te 

veel verspreid over meerdere schermen. Tabblad monitoring + sanering samenvoegen, tabblad contouren + zorgcontouren samenvoegen. 

Of onder elkaar zetten 

24 
Provincie 

Friesland 
layout 

indien er met de cursor over de view gesleept wordt moet je een pop-up krijgen met basale informatie over de locatie, het onderzoek of 

het boorpunt waarboven de cursor ligt (als bij Nazca LT versie 3) 

     Prioriteit 4: 

26 
Provincie 

Friesland 
selectie 

opvoerdatum + wijzigingsdatum + gebruikersnaam (komen uit Oracle) tonen bij locatie, onderzoek, verontreinigscontour, saneringscontour 

en zorg maatregel. Dit ivm met het maken van rapportages. Zolang er een rapportage gemaakt kan worden op deze velden is het niet echt 

nodig om de data op te nemen in de viewer  

27 
Provincie 

Friesland 
layout 

de 'grafische tabbladen' bij locatie in dezelfde volgorde als in de verkenner, onderaan plaatsen 

28 
Provincie 

Friesland 
ntb 

Opnemen van de stoffenlijst uit het UBI-model (bij elke UBI krijg je de stoffen welke bij het werkproces zijn gebruikt). Misschien via een 

koppeling met een webservice van het UBI-model 

29 
SRE 

Eindhoven 
invoer 

Velden voor de Bedrijvenregeling toevoegen  

30 
SRE 

Eindhoven 
invoer 

Veld toevoegen of het spoed humaan, ecologie of verspreiding is.  

31 
SRE 

Eindhoven 
Geo 

 Zoomniveau vastzetten op locatie contour. Nu verspringt het scherm steeds weer als je op onderliggend entiteite (contour, boorpunt etc) 

klikt. 

32   Geo 
Geografisch ook 'losse' tanks kunnen selecteren (die niet aan een locatie zijn gekoppeld.) alleen nog niet grafisch mogelijk 

 


