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Op weg naar de  

Duurzaamheid
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Door Sytske Postma en Roelof Keppel

Voordat we dieper op het digitale stelsel 

ingaan, eerst over het programma GOAL. 

Waar staat GOAL nu? Wat is momenteel het 

grootste issue?

Laan van de Leefomgeving

AIM staat voor Activiteiten Internet 

Module en OLO voor Omgevingsloket 

Online. Net als Ruimtelijkeplannen.nl zijn 

dit bestaande voorzieningen, die voor de 

Omgevingswet moeten worden aange-

past. De voorzieningen in de Laaninfra-

structuur leggen de verbinding tussen 

enerzijds de afnemer en anderzijds, 

de informatiehuizen, basisregistraties, 

e-overheidsbouwstenen, andere registra-

ties en bevoegde gezagen. 

Afnemers kunnen zijn burgers, bedrijven 

en overheden. Zij communiceren ofwel 

als menselijke gebruiker via een gebrui-

kerstoepassing (bijvoorbeeld het OLO 

en Ruimtelijkeplannen.nl), of direct met 

de Laaninfrastructuur via een machine-

machine koppeling.
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In de Programmadefinitie wordt geconstateerd 

dat er momenteel veel handige websites, 

programma’s en databanken zijn, maar dat de 

gebruiker zich een weg moet zien te banen door 

dit woud van slecht vindbare en slecht op elkaar 

afgestemde ICT-voorzieningen. Waarom wordt 

dit anders met de uitvoering van GOAL?

Gebruiker staat centraal 
Het streefbeeld 2024 op het digitale stelsel is 

opgebouwd vanuit de gebruikers. De uitvoerings-

organisatie zal een publieke aangelegenheid zijn. 

Op welke manier wordt in de realisatie van het 

stelsel de gebruiker betrokken? 

In april dit jaar is de visie GeoSamen gepresen-

teerd, een gezamenlijke visie op geo-informatie 

van overheid, bedrijfsleven en wetenschap. Het 

streefbeeld in deze visie - het real time zicht heb-

ben op de stand van het land, goede basisdata, 

-diensten en -modellen en samenwerking tussen 

overheid, bedrijfsleven en wetenschap effectief 

ingevuld - sluit aan op het streefbeeld van het 

digitale stelsel. Hoe kan deze ‘gouden driehoek’ 

worden benut in de realisatie van het stelsel van 

de Laan van de Leefomgeving?

“Er valt veel te winnen”

 

Het streefbeeld 2024 voor het digitale stelsel laat 

zich vooral uit over kostenverlaging voor betrok-

kenen. Maar waar zit de winst voor duurzaam-

heid en de leefomgeving?

 

Duurzaamheid
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Sturing op batenrealisatie is nodig om te bor-

gen dat de geraamde baten ook daadwerkelijk 

ontstaan en dat kostenplafonds niet worden 

overschreden. Hoe wordt die sturing ingepast 

in de aanpak van GOAL?

 Geen ingewikkelde ICT,  

wel transitie nodig

De realisatie van het stelsel is geen erg 

ingewikkelde ICT, omdat het vooral gaat om 

uitbouwen en slim verbinden van wat er al is 

en pioniers al toepassen. Organisatievermo-

gen, samenwerkingsbereidheid en de wil om 

door te pakken zijn belangrijkere issues, aldus 

de programmadefinitie. Wat is er nodig om 

juist deze drie begrippen vorm te geven?

 

Basisregistraties hebben ons dure lessen 

geleerd, stelt het rapport programmadefini-

tie. Welke les is dit dan en hoe wordt die les 

gebruikt in de uitvoering van GOAL?

 

 Informatieleveranciers:  

de informatiehuizen
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De informatiehuizen zetten de ruwe data die in 

het domein beschikbaar zijn om naar op de vraag 

toegespitste, gevalideerde informatieproducten. 

ICT kan veel faciliteren, maar om van data naar 

informatie te komen is interpretatie nodig. Is dit te 

automatiseren en welke verwachting mogen we 

koesteren?

 

 

 

Dit roept nog steeds de vraag op of op de vraag 

toegesneden antwoorden mogelijk zijn. Niet iedere 

gebruiker heeft dezelfde materiekennis?

En welke criteria stel je aan de data die straks 

beschikbaar worden gesteld? In termen van nauw-

keurigheid, actualiteit, volledigheid en juistheid? 

In hoeverre zijn de domeinen al aangehaakt op iets 

wat in hun ogen misschien een ICT-project is? 

 

 

 

-
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