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Wat is…
• Data � Informatie � Kennis (intern én extern)

• Informatiebeheer is het ordenen en interpreteren van data;

• Zonder informatiebeheer geen kennis en geen beleid;

• Informatiebeheer is vraaggestuurd (maar daardoor niet reactief!);

“Threats”

• Informatiebeheer zweeft organisatorisch tussen beleid en ICT

• Informatiebeheer goed organiseren vereist een matrixaanpak, een
‘breinaald’ door de projecten, net als bv. juridisch/communicatie;
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Wie doet wat
• Lokaal voor de lokale vraagstukken

> Lokaal beleid

> Makelaarsvragen

• Regionaal voor de regionale vraagstukken

> Regionaal beleid

> Omgevingsportalen

> ILG pilots

• Centraal voor generieke vragen en gezamenlijke aanpak

> Bodemloket?

> WKO tool?

> Monitoring

> UP (spoedlocaties, gebiedsgericht grondwaterbeheer)
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Wie doet wat
Verschillende spelers:

• I&M: afstemming initiatieven, systeemverantwoordelijkheid

• UP (Bodemconvenant): informatievrager

• Stuurgroep Bodem: sturend

• Bodem+: beheert samen met SIKB erfenis LIB en BIELLS projecten

• Opdrachtgeversoverleg Bodem+: sturend capaciteit/middelen

• IPO (BOOG, PRO-GIDEON): provinciale belangen 

• VNG: gemeentelijke belangen, actief in visievorming

• SIKB: samenwerking B+, actor in ondersteunend databeheer

• RIVM: specialist INSPIRE, rapportageverplichtingen

• TNO: belanghebbende/uitvoerende BRO

• GeoNovum: Implementatie INSPIRE, PDOK (w.o. NGR)

• etc. etc.
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Waarom in POKB?
• Passief beheer van instrumenten onvoldoende

• Zonder plan/visie: te reactief, geen geld, geen motivatie

• Anticiperen op tal van omgevingsontwikkelingen

> BRO

> INSPIRE

> Digitaal Normaal (optimaliseren digitale aanlevering)

> Technische doorontwikkeling (NEN3610 - IM0101)

•Externe informatiebehoefte groeit 

•Externe informatiebehoefte stelt andere eisen

> Webtoegankelijkheid (download, WMS, WFS)

> Ongecontroleerde verspreiding (Open data)

• Een integrale benadering van bodembeleid, stelt ook 
veranderingseisen aan het onderliggende informatiebeheer
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Hoe?
• Hoe anticiperen wij op de BRO;

• Hoe anticiperen wij op INSPIRE?

• Hoe stemmen wij onze informatievoorziening af op de RUD’s?

• Hoe stemmen wij onze informatievoorziening af op waterschappen?

• Hoe komen we los van ons Wbb-hokje? (uitwisselen met Provincie?)

• Hoe zorgen we voor interactie tussen verschillende initiatieven?

> Atlas leefomgeving?

> PGR?

• Dienstverlening op maat en naar tevredenheid: het fysieke loket is 
altijd het bekendste fenomeen van de overheid geweest. Hoe zorgen we 
ervoor dat het digitale loket dat ook wordt? (maar dan beter…)
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Provincies vs gemeenten
• De indeling op Wbb-status wordt minder relevant;

• Groter verschil tussen provincies en gemeenten

> Schaalgrootte (investeringsmogelijkheden)

> Omvang data/informatiebestand

> Wat is het ‘natuurlijke’ loket voor de doelgroep?

• Nieuwe kansen voor samenwerking? (bv. rond BKK’s)

• Initiatieven in regioverband (bv. pilots Atlas Leefomgeving)

• Uitwisseling tussen gemeenten en provincie 
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Voorbereid op de toekomst
• Structureel borgen;

• Gezamenlijke aanpak, gezamenlijke visie;

• Gezamenlijke visie, eigen uitwerking (denk aan Fryslân-variant)

• Kennisuitwisseling / best practices belangrijk! 

• Zonder visie geen plan;

• Zonder plan geen motivatie;

• Zonder plan geen geld;
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Voorbereid op de toekomst
In de visie / het plan aandacht voor:

• Wat hebben we al? Plus- en minpunten.

• Wat willen we? 

• Voor wie doen we het?

• Welke systemen gebruiken we. Hoe beheer en onderhoud geborgd?

• Hoe gaan we om met de data (integriteit, volledigheid, ontsluiting)

• Gewenste kwaliteit vs. maximale gewenste inspanning 
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POKB
Fasering

Fase 1: uitwerking, 

Fase 2: visitatieronde 

Fase 3: opnemen in Normbladen. (evt fase 2 en 3 omruilen?). 


