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Laan van de Leefomgeving en Programma GOAL

Parallel aan de ontwikkeling van de Omgevingswet, die in 2018 in werking moet 

gaan treden, wordt de digitalisering van de Omgevingswet uitgewerkt. Digitaal 

zakendoen met de overheid wordt in 2017 een recht voor burger en bedrijf. Maar de 

digitalisering reikt verder: de digitale beschikbaarheid van gegevens in het fysieke 

domein, bedoeld ter ondersteuning van aanvragen voor initiatieven van derden en 

beoordelen daarvan door de overheid, en ter ondersteuning van de samenwerking. 

Voor dit digitale gegevensstelsel is de metafoor voor dit stelsel is de Laan van de 

Leefomgeving bedacht. De laan kan worden gezien als het stelsel waarop centrale 

regie is en waarover heldere afspraken over financiering zijn gemaakt. Aan de laan 

liggen informatiehuizen, thematische huizen die zorgen dat de gegevens worden 

geleverd. Hoe elk huis is ingericht, is aan de huiseigenaar. Ook zijn voorzieningen aan 

de laan gepositioneerd, die processen faciliteren. Processen als informeren, indie-

nen, beoordelen en uitwisselen. Het Omgevingsloket Online, bedoeld voor burgers 

en bedrijven om een aanvraag bij de overheid in te dienen bij een initiatief, is zo’n 

voorziening. Het stelsel bestaat dus uit modules, maar functioneert als één geheel. 

Om één en ander uitwerking te geven zijn er twee programma’s. Eenvoudig Beter, 

die de uitwerking van de Omgevingswet ter hand neemt. En het programma GOAL 

(Gegevensvoorziening Omgevingswet voor Activiteiten in de Leefomgeving), dat zich 

richt op de ontwikkeling van de functionaliteit van ICT-voorzieningen, de governance, 

organisatie en financiering van de digitalisering en de wettelijke regels met betrek-

king tot die digitalisering. De uitwerking van die wettelijke regels ligt weer binnen het 

programma Eenvoudig Beter. 
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Nawoord van de auteurs: Om de actualiteit van dit artikel te onderstrepen zeggen wij 

kort iets over GeoSamen. De gezamenlijke visie van overheid, bedrijfsleven en weten-

schap, die 10 april 2014 op de startconferentie op het Geofort werd gepresenteerd 

en bekrachtigd. Samenwerking is waar het om draait in GeoSamen. Samenwerking 

binnen de sector, waar ieder vanuit zijn eigen kracht bijdraagt aan de ontwikkeling 

van een toekomstbestendige sector. Maar ook samenwerking buiten de sector, om het 

gebruik van geo-informatie voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken een 

hogere vlucht te laten nemen. De dialoog met andere sectoren is daarin cruciaal om de 

juiste vraag te kennen. Ruimte, leefomgeving en mobiliteit, bouw, beheer openbare 

ruimte, water, zorg en energie (transitie) zijn maatschappelijke prioriteiten. De Laan 

van de Leefomgeving is duidelijk een onderwerp binnen GeoSamen dat alleen feit kan 

worden, wanneer de juiste verbindingen –tussen vraag en aanbod, inhoud en techniek 

én tussen mensen- tot stand komen. Samen de handen ineen om de Nederland BV een 

duurzame toekomst te geven en samen die chocola te kunnen eten!




