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Bodeminformatiebeheer

� Waar hebben we het over?

� In welke context moeten we het zien?

� Veel partijen

� Waarom moet bodeminformatiebeheer?

� Elementen voor vervolg?

� Focus

� Vragen/discussie



Van Data tot Informatie tot Kennis

� Data -> Informatie -> Kennis

� Informatiebeheer betreft het ordenen en 
interpreteren van data

� Goed informatiebeheer is vraaggestuurd

� Zowel intern als extern gericht

� Zonder de juiste informatie geen goede 
besluitvorming 

� Zonder de juiste informatie geen goed onderbouwd 
beleid

� Zonder de juiste informatie lastig sturen

-> Informatiebeheer doel op zich?!

Omgeving beweegt

� Bodem steeds meer geïntegreerd in andere werkterreinen 
(Milieu-Ruimte) -> N/PGR

� Burger vraagt meer en kent steeds meer gezichten -> 
Atlas leefomgeving

� BRO en INSPIRE dwingen tot nadenken en kritische blik 
op kwaliteit eigen data

� Techniek staat niet stil (NEN3610; Centrale dataopslag; 
Webservices)

Maar ook:

� Organisatorische herschikking van taken (RUD)

� Informatiebeheer geen ‘core business’, zweeft tussen 
beleid en ICT

� Budgetten staan onder druk; wettelijke taak staat 
centraal



Veel spelers, veel belangen

� Rijk (I&M): Systeemverantwoordelijke, BRO

� RIVM: Monitoring, MTR, INSPIRE

� Provincies: Globis ea, WBB, PGR, ILG-pilots

� Gemeenten: BIS, BKK, Gem Bodembeleid

� Bodem+: Erfenis LIB, BIELLS, UP Convenant, MTR

� SIKB: Datastandaards, Digitaal Normaal, 
Controletool, Uitwisselservice

� TNO: BRO

� STUBO: sturend

� Opdrachtgeversoverleg B+: inzet van middelen

� Etc, etc

Waarom?

� Zonder gedragen visie geen plan

� Zonder plan geen motivatie

� Zonder motivatie geen middelen

� Zonder middelen geen resultaat

-> In roerig speelveld positie kiezen



Elementen

� Gezamenlijk visie op bodeminformatiebeheer

� Voor wie doen we het? 

� Welke ontwikkelingen komen op ons af?

� Waar staan we, wat hebben we nog nodig?

� Wat willen we? 

� Wat hebben we hiervoor nodig?

-> Optimalisatie inspanning versus resultaat

Focus op:

� Herkenning van de vraag (wie, wat)

� Kwaliteit en integriteit van de data

� Infrastructuur 

� Technisch actueel

� Beheer en onderhoud goed geregeld

� Integraliteit van de informatie

� Intern (tussen beleidsterreinen)

� Extern (overheden en burger)

� Organisatorische verankering 

� Provincie – RUD – Gemeenten - Waterschappen



Vragen/discussie?

� Op welke wijze is Bodeminformatiebeheer nu 
geagendeerd?

� Hoe wordt invulling gegeven aan integraliteit?

� Hoe wordt invulling gegeven aan het delen van 
informatie met RUD’s – gemeenten –
waterschappen?

� Waar hebben provincies bij uitstek een rol?

� Welke vervolgstappen zien we om 
Bodeminformatiebeheer te versterken?

� Hoe kan dit een rol spelen in de visitatie?


