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Voorwoord van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu  

Het  voorliggende analyserapport van de drie informatiehuizen water, bodem en ondergrond, afval 

en grondstoffen is door een opdracht van het Ministerie van IenM aan Rijkswaterstaat en Unie van 

Waterschappen als gezamenlijke opdrachtnemer  tot  stand gekomen. Het Ministerie wil hiermee 

inzicht verkrijgen in de scope, governance, inhoud, datakwaliteit en de veranderopgave van de 

huidige situatie (gegevensverstrekking  suboptimaal) naar de toekomstige situatie waarin de 

gegevensvoorziening per inhoudelijk domein optimaal georganiseerd is in een informatiehuis. De in 

de analyse gemaakte inventarisatie en voornemens betreffen nadrukkelijk een eerste verkenning, 

gemaakt in een nog flink in beweging zijnde beleidsmatige context. Uiteindelijke, definitieve keuzes 

kunnen pas gemaakt worden als de beleidsmatige en juridische kaders (amvb’s, ministeriële 

regelingen) stabiel zijn geworden.  

Dit rapport is mede tot stand gekomen door inbreng van diverse partijen, dit hoeft niet te betekenen 

dat dit rapport op alle onderdelen door alle betrokken partijen wordt onderschreven.  Het is een 

eerste analyse van het informatiehuis en zal als basis dienen voor het vervolgproces, zoals een 

verdere verdieping van de analyse van het informatiehuis of het opstellen van een businesscase. 

 

De Omgevingswet wil nieuwe, duurzame ontwikkelingen in de samenleving mogelijk maken en 

wettelijk ondersteunen. Daartoe is een integrale benadering, waarin de diverse belangen in 

onderlinge samenhang worden beschouwd. Met de Omgevingswet en bijbehorende 

uitvoeringsregelgeving streeft de regering vier verbeterdoelen na: 

1. Vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het 

omgevingsrecht. 

2. Bewerkstelligen van een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in beleid, 

besluitvorming en regelgeving. 

3. Vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve en flexibele aanpak mogelijk te 

maken voor het bereiken van doelen voor de fysieke leefomgeving. 

4. Versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving. 

 

Digitalisering is een belangrijk hulpmiddel voor een goede en eenvoudige uitvoering van de 

Omgevingswet. Het stelt initiatiefnemers in staat om snel te beschikken over de juiste informatie 

over de kwaliteit van de leefomgeving en over de regels die daar gelden. Hierdoor kunnen 

onderzoekslasten worden verlaagd. Het stelt burgers, bedrijven en overheden in staat om 

eenvoudiger informatie met elkaar uit te wisselen. Het biedt kansen om besluitvorming en 

procedures te versnellen en te verbeteren. 
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Om de uitvoering van de wet goed te ondersteunen moeten we ook sturen op samenhang bij de 

digitalisering en is gekozen voor een stelselbenadering. Alleen zo kunnen de doelstellingen van de 

Omgevingswet volledig worden ondersteund. De samenhang binnen het Digitaal Stelsel 

Omgevingswet kenmerkt zich door: 

 Het koppelen van het ruimtelijk domein aan milieudoelstellingen met behulp van bestaande 

componenten als kaarten en regelbeheer. 

 Het beschikbaar stellen van gegevens over de fysieke leefomgeving die voldoen aan de 

kwaliteitseisen Beschikbaar, Bruikbaar en Bestendig. 

 Het centraal stellen van vraagsturing. Het gebruikersperspectief bepaalt de inrichting van het 

digitaal stelsel. 

 

Om betrouwbare gegevens uit de beleidsdomeinen van de Omgevingswet (denk aan bodem, lucht, 

ruimte, bouw, etc.)  beschikbaar te stellen is voor elk domein een Informatiehuis voorzien. Een 

informatiehuis levert informatieproducten die nodig zijn voor besluiten met rechtsgevolgen. 
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0. Managementsamenvatting 

De nadere analyse Informatiehuizen Water, Bodem&ondergrond en Afval & Grondstoffen1 zoals 

uitgevoerd in een samenwerking tussen Berenschot, AEF, VKA en RoyalHaskoningDHV gaat in op 

de inhoud en organisatie van de genoemde informatiehuizen. De analyse geeft op veel vragen 

antwoord en levert tegelijk ook nieuwe vragen op, om nader tot de kern van de materie te komen, in 

het vervolgproces beantwoord dienen te worden. Deze vragen hebben vooral betrekking op de 

kaders die voor de afzonderlijke informatiehuizen gelden. Omdat deze kaders nog niet volledig zijn 

ingevuld, kan aan de informatiehuizen nog geen volledige uitwerking worden gegeven. Het feit dat 

de Algemene Maatregelen van Bestuur onderliggend aan de Omgevingswet nog niet exact bekend 

zijn, maakt bijvoorbeeld dat de scope van de informatiehuizen niet definitief te bepalen is. Specifiek 

voor het Informatiehuis bodem en ondergrond is aanvullend nog niet duidelijk hoe dit Informatiehuis 

zich verhoudt tot de Basisregistratie Ondergrond.  

In het vervolg gaan we nader in op de invulling van de drie informatiehuizen, waarbij we ons 

baseren op de nu beschikbare informatie. We starten met een generieke introductie. 

Algemene leidraad voor informatiehuizen 

De informatiehuizen richten zich op het leveren van informatie die benodigd is voor het nemen van 

besluiten met rechtsgevolgen volgend uit de Omgevingswet. Vanuit deze optiek is gekeken naar de 

hiervoor benodigde gegevens die nu reeds beschikbaar zijn dan wel in de toekomst beschikbaar 

dienen te komen. Vanuit deze betrekkelijk enge scope is aan de informatiehuizen nadere invulling 

gegeven.  

Uit de uitgevoerde analyse is gebleken dat naaste de gegevens die benodigd zijn voor het nemen 

van besluiten met rechtsgevolgen er ook behoeften bestaan om de informatievoorziening voor 

andere doeleinden te verbeteren. Omdat deze behoefte dicht aan liggen tegen de functionaliteit van 

de informatiehuizen als onderdeel van de digitale infrastructuur van de Omgevingswet, hebben we 

deze aanvullende behoeften ook inzichtelijk gemaakt. Voor de helderheid maken we in de analyse 

dan ook een onderscheid in drie informatieschillen: 

 Schil 1: gegevens die benodigd zijn voor het nemen van besluiten met rechtsgevolgen; 

 Schil 2: gegevens die benodigd zijn voor toezicht- en handhavingsdoeleinden; 

 Schil 3: gegevens (informatie) die nader zicht biedt op de inhoud van wet- en regelgeving. 

                                                      

1
 We spreken over het Informatiehuis Afval & Grondstoffen. Het oorspronkelijke idee was om een 

Informatiehuis afval in te richten. Gezien de nauwe verwevenheid tussen afval en grondstoffen, is het advies 

om de scope te verbreden en hierin ook grondstoffen op te nemen (zie hoofdstuk 6). 
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In aanvulling op deze schillen bestaan er meer behoeften, maar de bovenstaande zijn de drie 

belangrijkste behoeften.  

Zoals beschreven richten de informatiehuizen zich op de gegevens die onderdeel uitmaken van 

schil 1. De afbakening van de gegevens die binnen deze schil vallen, verschilt per informatiehuis en 

per informatiehuis zijn op grensvlakken met de overige schillen besluiten te nemen om specifieke 

gegevens al dan niet op te nemen in een informatiehuis. Voor het Informatiehuis Afval & 

Grondstoffen geldt dit bijvoorbeeld voor gegevens die benodigd zijn voor meldingen.  

Daar waar het gaat om de governance van de informatiehuizen dient per informatiehuis op drie 

belangrijke onderwerpen een keuze gemaakt te worden: 

 De keuze tussen een centraal model, waarin de verantwoordelijkheid voor een informatiehuis 

ligt bij de stelselverantwoordelijke, zijnde het Ministerie van IenM, dan wel een gespreid model, 

waarin de verantwoordelijk ligt bij de bronhouders van de gegevens; 

 De activiteiten van een informatiehuis, waarbij een centrale vraag is of een informatiehuis de 

gegevens van bronhouders al dan niet bewerkt en hier een verantwoordelijkheid (en dus 

aansprakelijkheid) voor draagt; 

 De keuze om een informatiehuis een zelfstandige entiteit te laten zijn met een eigen 

rechtsvorm, zodat deze al dan niet een eigen rol kan vervullen in het maatschappelijk verkeer.  

Per informatiehuis is aan deze onderwerpen een specifieke invulling gegeven, afhankelijk van de 

behoeften van afnemers en de nu reeds bestaande gegevensbronnen. De rode draad door deze 

invulling per informatiehuis is, dat ons voorstel is om de verantwoordelijkheid voor het aanleveren 

van gegevens dicht bij de bronhouders te leggen en hiervoor een zelfstandige entiteit in te richten 

met een eigen rechtsvorm. Daar waar het gaat om de uit te voeren activiteiten en de consequenties 

hiervan voor de governance is gezien de huidige inzichten in de inhoud van de Omgevingswet en 

de onderliggende wet- en regelgeving nog geen definitieve keuze te maken. In het vervolg werken 

we de gepresenteerde rode draad per informatiehuis nader uit.  

Informatiehuis Water 

Binnen het informatiedomein water is een groot aantal elementen dat nodig is om tot een 

Informatiehuis zoals omschreven in de definitiestudie GOAL te komen reeds aanwezig. Sterker nog, 

voor een smaldeel van het totale domein bestaat zelfs al een tweetal informatiehuizen, te weten het 

Informatiehuis Water en het Informatiehuis Marien. 

Rond de informatievoorziening binnen het domein van water is een groot aantal partijen actief. Het 

gaat hierbij om onder meer Rijkswaterstaat, alle water- en hoogheemraadschappen, provincies, 

gemeenten, omgevingsdiensten, belangenorganisaties en bedrijven. Een deel van de 

informatievoorziening, bijvoorbeeld die in het kader van de Kaderrichtlijn Water, wordt gezamenlijk 

vanuit het huidige Informatiehuis Water (IHW) ingevuld. Daarnaast heeft elk van deze organisaties 
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een zelfstandig beleid om de – voor de eigen organisatie - benodigde informatie op orde te brengen 

en te houden. Naast de versnippering waarvan sprake is, is er een aantal aanvullende kenmerken: 

 Het domein water bestaat uit een aantal losse werkvelden, die alle dan wel betrekking hebben 

op water, maar die tegelijk qua inhoud en betrokken partijen sterk van elkaar gescheiden zijn; 

 Op de terreinen waar via een Informatiehuis informatie verzameld wordt (waterkwaliteit, marien 

bv), is er actief sprake van samenwerking in de totale keten. 

 De informatie binnen het domein water wordt veelal vanuit een geografische optiek verzameld 

en wordt ook veelal in de vorm van kaartmateriaal aangeboden aan gebruikers. 

Naast deze kenmerken is het domein van water sterk in beweging en vindt er rond het inwinnen en 

beschikbaar stellen van gegevens een aantal autonome ontwikkelingen plaats. Het gaat hier onder 

meer om de uitbouw van het waterkwaliteitsportaal en het verbeteren van de informatievoorziening 

met betrekking tot waterkeringen (zoals het inwinnen van data en toetsen voor de normering).  

De primaire rol van het Informatiehuis Water is om ervoor te zorgen dat de gegevens die onderdeel 

uitmaken van de eerste, hierboven beschreven schil beschikbaar komen. Het informatiehuis vervult 

hierbij tevens een regisserende en trekkende rol in het vergroten van de uitwisselbaarheid van deze 

gegevens door het bevorderen van het gebruik van kwaliteitsnormen en gegevensstandaarden. 

Qua governance is het advies om het uitgangspunt voor het Informatiehuis Water bronhouders zo 

veel mogelijk in de lead te laten daar waar het gaat om het beschikbaar stellen van gegevens. Het 

gaat hierbij om zowel onbewerkte als bewerkte gegevens. De verantwoordelijkheid hiervoor is 

wettelijk vast te leggen. Gegeven deze verantwoordelijkheid is het aan bronhouders om, gegeven 

de kaders die gelden voor het digitale stelsel, invulling te geven aan het Informatiehuis Water. We 

zien het informatiehuis als een faciliteit die hen ter beschikking staat om invulling te geven aan hun 

verantwoordelijkheid. Het Ministerie van IenM stelt de kaders waarbinnen het informatiehuis dient te 

opereren en houdt toezicht op het gebruik van deze kaders. 

Het informatiehuis staat onder leiding van een huismeester. Deze huismeester geeft leiding aan de 

dagelijkse uitvoering van de activiteiten en legt hierover verantwoording af aan de bestuursstructuur, 

die zoals eerder aangegeven opereert namens de gezamenlijke bronhouders. Gezien de breedte 

van het waterdomein in termen van werkvelden, de complexiteit van deze werkvelden en het grote 

aantal belanghebbenden is ons advies om het huismeesterschap te beleggen bij een partij die het 

huismeesterschap vanuit een neutraal perspectief kan uitvoeren, die informeel gezag heeft bij 

partijen en in staat is om partijen bij elkaar te brengen. Waarbij het de voorkeur heeft dat deze partij 

niet ook de rol van bronhouder dan wel afnemer vervult. Dit om het mogelijk te maken om de 

huismeester vanuit een overkoepelend en een qua belangen neutraal perspectief te laten opereren. 

Concreet stellen we voor om het huismeesterschap te beleggen bij het huidige Informatiehuis 

Water. Dit is nu actief als samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, de provincies en de 

waterschappen. Later is te bepalen of het voor de hand ligt dat het huidige Waterschapshuis als 

gastheer blijft opereren of dat andere opties meer voor de hand liggen. In het vervolg van dit 
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hoofdstuk beschrijven de praktische invulling van het voorstel m.b.t. het huismeesterschap 

Informatiehuis Wateren de transitie die hiervoor nodig is.  

De eerder genoemde publieke partijen zijn verantwoordelijk voor het invullen van de vraagsturing. 

Dit door een overleg met afnemers te organiseren. Dit overleg is erop gericht te bepalen welke 

gegevens via het informatiehuis beschikbaar dienen te komen.  

Voor het waterdomein is ons advies om voor het Informatiehuis Water een nieuwe uitvoerende 

entiteit op te richten en dus niet onder te brengen bij een bestaande uitvoerende entiteit. Een 

belangrijk argument hiervoor is dat het domein nogal breed is, met daarbinnen een uitgebreid 

aantal, sterk uiteenlopende werkvelden. Ons advies is om voor het Informatiehuis Water te werken 

met een nieuwe entiteit met een eigen rechtsvorm. De exacte rechtsvorm is later te bepalen. 

Voorts is het advies het Informatiehuis Water is op een pragmatische manier te ontwikkelen. Dit 

houdt in dat de basis gevormd kan worden door het huidige Informatiehuis Water. Binnen deze 

organisatie is veel kennis en kunde beschikbaar, die ook in de toekomst benodigd is. Daarnaast zijn 

recentelijk vanuit de deelnemende partijen stappen ondernomen om governance en aansturing, 

toekomstvisie en het begrotings- en verantwoordingsproces transparanter te maken.  

Om te kunnen functioneren als een informatiehuis in het kader van de Omgevingswet dienen wel 

aanpassingen doorgevoerd te worden in governance, organisatie, processen en formatie van het 

huidige Informatiehuis Water. Daarnaast zijn de activiteiten van het informatiehuis onder te brengen 

in een nieuwe entiteit met een structureel karakter.  

We stellen voor om de ontwikkeling van het nieuwe informatiehuis los te koppen van het huidige 

informatiehuis, door hiervoor een aparte ontwikkelorganisatie in te richten. Dit om de dienstverlening 

van het huidige informatiehuis niet te belemmeren. De ontwikkelorganisatie heeft een tijdelijk 

karakter en stopt op het moment dat het nieuwe informatiehuis een feit is. Ons voorstel is om de 

ontwikkelorganisatie aan te laten sturen door een stuurgroep, die is samengesteld uit bestuurlijke 

vertegenwoordiging van de vier overheidslagen, zijnde portefeuillehouders informatiemanagement 

binnen deze lagen. Hierbij geldt, zoals aangegeven, dat taken en verantwoordelijkheden voor wat 

betreft management en uitvoerend niveau van het huidige Informatiehuis Water gescheiden zijn van 

de taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de transitie.  

Informatiehuis Bodem&ondergrond 

Binnen het domein bodem en ondergrond komen verschillende werelden bij elkaar: 

milieuhygiënische kwaliteit, bodemopbouw, ondergrondse infra, grondwater, bodemenergie, 

archeologie en grond- en delfstoffen. De Nederlandse bodem en ondergrond worden in toenemende 

mate gebruikt voor uiteenlopende activiteiten zoals ondergronds bouwen, aardwarmtewinning 

(geothermie), CO2-opslag, schaliegaswinning, bodemenergie en de winning van bouwgrondstoffen. 

Mede als gevolg van dit toenemend gebruik is zowel beleid als wet- en regelgeving met betrekking 

tot bodem en ondergrond in beweging. Zo is de invulling van de Omgevingswet met betrekking tot 

bodem en ondergrond nog niet uitgekristalliseerd. Er wordt nu hard gewerkt aan de 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bodem-en-ondergrond/documenten/brochures/2012/09/20/infoblad-aardwarmtewinning
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bodem-en-ondergrond/documenten/brochures/2012/09/20/infoblad-aardwarmtewinning
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uitvoeringsregelgeving (AMvB’s) en de Wet bodembeheer (Wbb) die als aanvullingswet op zal gaan 

in de Omgevingswet.  

We zien het Informatiehuis Bodem&ondergrond in eerste instantie als een ‘huis’ om gegevens te 

ontsluiten voor afnemers. Het Informatiehuis is daarbij een centraal loket dat gegevens beschikbaar 

stelt aan mogelijke gebruikers van het Informatiehuis: bevoegde gezagen (het Rijk, provincies, 

gemeenten en waterschappen), initiatiefnemers en belanghebbenden in het kader van besluiten met 

rechtsgevolgen. Deze gegevens zijn afkomstig van veel verschillende bronhouders. Daarnaast is 

het gegevensaanbod versnipperd. Er zijn zowel publieke als private bronhouders (bijvoorbeeld 

netbeheerders) van gegevens over de bodem en ondergrond. Het Informatiehuis zorgt ervoor dat 

deze gegevens gebundeld en daar waar nodig gekoppeld (in de vorm van linked data) kunnen 

worden en beschikbaar komen voor gebruikers.  

Voor de governance van het Informatiehuis Bodem&ondergrond adviseren we bronhouders zo veel 

mogelijk in de lead te laten daar waar het gaat om het beschikbaar stellen van gegevens. Het gaat 

hierbij om zowel onbewerkte als bewerkte gegevens. De verantwoordelijkheid hiervoor is wettelijk 

vast te leggen. Gegeven de verantwoordelijkheid tot het beschikbaar stellen van gegevens is het 

aan bronhouders om invulling te geven aan het Informatiehuis Bodem&ondergrond. We zien het 

Informatiehuis als een faciliteit die hen ter beschikking staat om invulling te geven aan hun 

verantwoordelijkheid. Het Informatiehuis staat onder leiding van een huismeester. Deze 

huismeester geeft leiding aan de dagelijkse uitvoering van de activiteiten en legt hierover 

verantwoording af aan de bestuursstructuur, die zoals eerder aangegeven opereert namens de 

gezamenlijke bronhouders.  

Om het Informatiehuis Bodem&ondergrond te realiseren adviseren we een pragmatische en 

stapsgewijze manier van werken. Pragmatisch houdt in met name gebruik te maken van bestaande 

kennis en kunde vanuit bijvoorbeeld de BRO, SIKB en het Bodemloket. Daarnaast hebben we 6 

andere aanbevelingen voor de ontwikkeling van het Informatiehuis Bodem&ondergrond:  

1. Modulair stelsel: zorg voor stekkers en stopcontacten 

We denken bij de invulling van Informatiehuis Bodem&ondergrond meer in termen van een stelsel 

dan van een systeem. Dit stelsel is te ontwikkelen door in de loop van de tijd meer en meer 

(bestaande of nieuw te ontwikkelen) modules toe te voegen. 

2. Ontwikkel het Informatiehuis stapsgewijs 

Gedurende de stapsgewijze ontwikkeling van het Informatiehuis is behoefte aan continue reflectie 

en evaluatie, en het op basis hiervan bijsturen van ontwikkelingen. Op voorhand is geen 

uitgekristalliseerd eindbeeld neer te zetten, waar projectmatig naar toe gewerkt gaat worden. Het 

eindbeeld zal mede door parallelle ontwikkelingen binnen het domein bodem en ondergrond aan 

verandering onderhevig zijn. De sturing dient hierop te worden aangepast. 

3. Start met een goede ontsluiting van gegevens in de toplaag 

Een groot deel van nieuwe activiteiten in het kader van besluiten met rechtsgevolgen, vindt in het 

domein bodem en ondergrond plaats in de toplaag. Bij de inrichting van de het Informatiehuis 
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Bodem&ondergrond adviseren we daarom te beginnen bij een goede ontsluiting van gegevens in de 

toplaag, zodat het Informatiehuis inspeelt op waar naar verwachting de grootste vraag naar 

gebruikersvraag naar gegevens is.  

4. Voer een nadere analyse uit naar samenhang tussen BRO en Informatiehuis Bodem&ondergrond 

De discussie over de relatie tussen het Informatiehuis Bodem&ondergrond en de BRO wordt nog 

gevoerd. Er zijn tenminste 3 verschillende scenario’s denkbaar die ieder hun eigen impact hebben 

op de invulling van het Informatiehuis Bodem&ondergrond. Ter voorbereiding op de keuze voor één 

van de drie mogelijk scenario’s adviseren we nader te analyseren waarin de wettelijke eisen aan de 

BRO en het Informatiehuis Bodem&ondergrond van elkaar verschillen of juist overlappen en welke 

impact dit heeft ten aanzien van de beschikbaarheid, bruikbaarheid en bestendigheid van gegevens 

over de bodem en ondergrond. Met behulp van beter inzicht in de inhoudelijke samenhang tussen 

de BRO en het Informatiehuis Bodem&ondergrond kan een onderbouwde keuze worden gemaakt 

over welk scenario het meest wenselijk is bij de invulling van zowel de BRO als het Informatiehuis 

Bodem&ondergrond.  

5. Denk na over de betrokkenheid van private partijen 

Een belangrijk aandachtspunt voor de inrichting van de governance van het Informatiehuis 

Bodem&ondergrond is de betrokkenheid van private bronhouders in het domein bodem en 

ondergrond. Indien de BRO en KLIC onderdeel zullen vormen van het Informatiehuis 

Bodem&ondergrond, is er sprake van directe betrokkenheid van private bronhouders bij het 

Informatiehuis. In dat geval verdient het de aanbeveling om private bronhouders vroegtijdig te 

betrekken bij de inrichting van Informatiehuis en afspraken te maken over onder andere de 

kostenverdeling -en toerekening, de openbaarheid van gegevens en de rolverdeling in de besturing 

van het Informatiehuis Bodem&ondergrond.  

6. Maak realisatie van informatieproducten vanuit de markt mogelijk 

Vanuit gebruikers kunnen behoeften ontstaan naar informatieproducten die buiten de scope van de 

Omgevingswet vallen. We adviseren dat het Informatiehuis Bodem&ondergrond in eerste instantie 

geen invulling geeft aan de behoefte naar deze informatieproducten, maar wel realisatie vanuit de 

markt mogelijk maakt door de technische en inhoudelijke randvoorwaarden te organiseren. Het is 

mogelijk dat het aanbieden van gevraagde informatieproducten op lange termijn interessante 

perspectieven biedt voor de business case van het Informatiehuis Bodem&ondergrond. 

Informatiehuis Afval & Grondstoffen 

Anders dan voor de overige twee informatiehuizen is een groot aantal elementen dat nodig is om tot 

het Informatiehuis Afval & Grondstoffen te komen, op dit moment nog niet aanwezig. De ambitie die 

voor dit Informatiehuis voorligt, is om die reden afwijkend van die van de andere informatiehuizen. 

De analyse voor afval is om die reden ook meer verkennend van aard dan de analyses van de 

andere twee informatiehuizen. 

Ook inhoudelijk wijkt het domein van afval en grondstoffen af van de overige twee domeinen. Ten 

eerste wordt afval verplaatst en kent het dus geen vaste locatie. Dit maakt dat afval niet gebonden 
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is aan een specifieke inrichting. Ten tweede is de scope van het Informatiehuis lastig vast te stellen, 

omdat er sprake is van een in technische zin complexe generieke stoffenlijst. Deze lijst bepaalt of er 

voor specifieke stoffen sprake is van besluiten met rechtsgevolgen. Doordat het onderscheid tussen 

afval en grondstoffen geen vast gegeven is, is ook de scope van het Informatiehuis onderhevig aan 

veranderingen.  

Rond de informatievoorziening binnen het domein van afval is een groot aantal partijen actief. Het 

gaat hierbij om onder meer Rijkswaterstaat, de Inspectie Leefomgeving en Transport, provincies, 

gemeenten, omgevingsdiensten en bedrijven. Elk van deze organisaties is zelfstandig actief om de 

benodigde informatie op orde te brengen en te houden. Naast de versnippering waarvan sprake is, 

is er een aantal aanvullende kenmerken: 

 de wet- en regelgeving is complex en weinig inzichtelijk 

 de wet- en regelgeving laat veel ruimte voor interpretatie 

 een deel van de informatie in de keten is bedrijfsvertrouwelijk 

 het accent ligt sterk op informatie benodigd op toezicht en handhaving 

Naast deze kenmerken is er sprake van een aantal autonome ontwikkelingen binnen het domein, 

waaronder de beleidsmatige ontwikkeling in de richting van een circulaire economie en de 

veranderingen in de wet- en regelgeving waarvan (ook zonder de Omgevingswet) sprake is. 

Daarnaast zijn alle betrokken partijen bezig om hun eigen informatievoorziening te optimaliseren. 

Het onderscheid in de eerder gepresenteerde schillen van informatie is juist voor het domein van 

afval van essentieel belang: 

 de eerste schil bevat de gegevens die nodig zijn voor het nemen van besluiten met 

rechtsgevolgen volgend uit de Omgevingswet, zoals het verlenen van vergunningen en het 

afgeven van beschikkingen. De gegevens die hiervoor nodig zijn, zijn in termen van omvang ten 

opzichte van de overige domeinen relatief beperkt; 

 de tweede schil bevat de gegevens benodigd voor toezicht en handhaving. In omvang gaat het 

hier om een grotere verzameling van gegevens. Echter, gezien de scope van het DSO vallen 

deze vooralsnog buiten het Informatiehuis; 

 de derde schil bevat de informatie over wet- en regelgeving. Binnen het domein van afval is er 

veel behoefte aan deze informatie. Ook deze valt buiten de scope van het Informatiehuis. 

Binnen het afvaldomein is speciale aandacht nodig voor de omgang met meldingen. Deze vallen 

feitelijk tussen de eerste en de tweede schil. Gezien het belang van de gegevens over deze 

meldingen is het advies om deze binnen de scope van het Informatiehuis mee te nemen. 

Daar waar het gaat om toezicht en handhaving (schil 2) is het advies om een expliciet besluit te 

nemen om dit al dan niet op te nemen in het Informatiehuis. Formeel valt het buiten het bereik van 

het Informatiehuis, maar gezien de sterke verwevenheid met het nemen van besluiten met 
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rechtsgevolgen kan overwogen worden om de gegevens voor toezicht en handhaving voor het 

domein van afval en grondstoffen wel op te nemen in het Informatiehuis.  

De primaire rol van het informatiehuis is om ervoor te zorgen dat de gegevens die onderdeel 

uitmaken van de eerste schil via een centraal loket beschikbaar komen. Het Informatiehuis vervult 

hierbij ook een rol in het vergroten van de uitwisselbaarheid van deze gegevens door het 

bevorderen van het gebruik van kwaliteitsnormen en gegevensstandaarden. 

Qua governance is het advies om de publieke partijen die bronhouder dan wel beheerder van de 

gegevens zijn, de verantwoordelijkheid te geven om het Informatiehuis te realiseren en te 

ontwikkelen, waarbij het gaat om Rijkswaterstaat, de Inspectie Leefomgeving en Transport, de 

provincies, de gemeenten en de omgevingsdiensten. We zien het Informatiehuis als een faciliteit die 

hen in staat stelt om de gegevens te leveren die vanuit de Omgevingswet benodigd zijn. Het 

Ministerie van IenM stelt de kaders waarbinnen het Informatiehuis dient te opereren en houdt 

toezicht op het gebruik van deze kaders. 

De verantwoordelijke publieke partijen richten gezamenlijk een bestuurlijke structuur in die sturing 

geeft aan het informatiehuis. De operationele leiding van het informatiehuis, de rol van huismeester, 

wordt ingevuld door Rijkswaterstaat. Dit vanuit het perspectief dat deze organisatie nu al een brede 

rol in de informatievoorziening rond afval vervult.  

De eerder genoemde publieke partijen zijn verantwoordelijk voor het invullen van de vraagsturing. 

Dit door een overleg met afnemers te organiseren. Dit overleg is erop gericht te bepalen welke 

gegevens via het informatiehuis beschikbaar dienen te komen.  

Geadviseerd wordt het informatiehuis een zelfstandige entiteit te laten zijn met een eigen 

rechtsvorm. Daarmee kan het een zelfstandige rol in het maatschappelijk verkeer vervullen. De 

exacte juridische invulling is nader te bepalen.  

Voor het vervolg van het Informatiehuis Afval & Grondstoffen is het advies om: 

 de scope te verbreden naar grondstoffen, aangezien het onderscheid tussen afval en 

grondstoffen door het streven naar een circulaire economie steeds diffuser wordt; 

 een nadere inhoudelijke analyse te maken van de gegevens die onderdeel uitmaken van de 

eerste schil (incl. meldingen) en dus via het Informatiehuis beschikbaar dienen te komen; 

 een nader besluit te nemen over de omgang met gegevens rond toezicht en handhaving 

(gegevens in de tweede schil); 

 voor de informatie over wet- en regelgeving een voorziening in te richten die afnemers helpt bij 

het doorgronden en interpreteren hiervan (staat los van Omgevingswet). 

Aanvullend is het advies om het informatiehuis stapsgewijs te ontwikkelen, waarbij het huis een 

modulaire opbouw heeft.  
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De Tweede Kamer heeft op 1 juli 2015 jl. haar instemming gegeven aan de Omgevingswet. Deze 

wet beoogt met minder regels en een grotere samenhang in de regelgeving te komen tot meer 

kwaliteit voor de leefomgeving, grotere keuzevrijheid voor ondernemers en kortere procedures. In 

samenhang met de ontwikkeling van de omgevingswet wordt tegelijkertijd gewerkt aan de 

digitalisering van de uitvoering van deze wet. Het doel is één samenhangend, vraag gestuurd 

digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) om de beschikbaarheid, bruikbaarheid en bestendigheid 

(kwaliteit) van de gegevens over de fysieke leefomgeving te optimaliseren. De daarvoor benodigde 

organisatorische samenwerking en de verdere digitalisering van de informatievoorziening worden 

aangepakt via de zogenoemde informatiehuizen.  

Er zijn informatiehuizen voorzien voor de domeinen Lucht, Water, Bodem&ondergrond, Natuur, 

Externe Veiligheid, Geluid, Cultureel Erfgoed, Ruimte, Bouw en Afval & Grondstoffen. In dit 

document wordt nader ingegaan op de opzet en de ontwikkeling van het informatiehuizen Water, 

Bodem&ondergrond en Afval & Grondstoffen2. 

1.2 Vraagstelling aan Berenschot /AEF /VKA /RHDHV 

In opdracht van Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen hebben Berenschot, Andersson 

Elffers Felix (AEF), Verdonk Klooster & Associates (VKA) en RoyalHaskoningDHV (RHDHV) een 

analyse uitgevoerd naar de scope, inhoud, datakwaliteit en veranderopgave (haalbaarheid hiervan) 

van het Informatiehuis Bodem&ondergrond, een belangrijk onderdeel van het digitaal stelsel 

omgevingswet (DSO). Deze opdracht is vertaald in de volgende onderdelen: 

“Maak een uitwerking op hoofdlijnen van de toekomstige governance structuur van de 

Informatiehuizen water, ondergrond & bodem en afval”  

 Besteed hierbij aandacht aan het sturingsmodel (inclusief de vraagsturing), de operationele 

organisatie, de beschikbaar te stellen datasets en toetsingsinstrumenten en de kwaliteitsborging  

 Maak in termen van uit te voeren activiteiten en hieraan verbonden inzichtelijk wat er nodig is 

om deze governance structuur te realiseren  

 Maak inzichtelijk op welke wijze deze governance model is aangesloten op de reeds bestaande 

organisaties en samenwerkingsverbanden gericht op informatievoorziening  

                                                      

2
 We spreken over het Informatiehuis Afval & Grondstoffen. Het oorspronkelijke idee was om een 

Informatiehuis afval in te richten. Gezien de nauwe verwevenheid tussen afval en grondstoffen, is het advies 

om de scope te verbreden en hierin ook grondstoffen op te nemen (zie hoofdstuk 6). 
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1.3 Aanpak 

De projectaanpak om tot dit rapport te komen kende een gelaagdheid op twee fronten. Aan de ene 

kant was er de samenwerking tussen Berenschot en AEF en aan de andere kant was er een 

samenwerking tussen Berenschot/AEF en VKA/RoyalHaskoningDHV.  

De opdracht van Berenschot/AEF zoals bovenstaand beschreven richtte zich op het analyseren van 

de vraagsturing, governance en het ontwikkelen van een stakeholdersanalyse voor de 

informatiehuizen water, Bodem&ondergrond en afval. 

Daarnaast heeft VKA/RoyalhaskoningDHV op basis van de eerste verkenningen van 

Berenschot/AEF met behulp van een door hen ontwikkeld onderzoekskader een analyse van de IST 

situatie van de domeinen water, Bodem&ondergrond en afval gedaan. Tevens heeft 

RoyalHaskoningDHV een aanvullende, verdiepende opdracht uitgevoerd naar de juridische basis 

voor de onderzoeksproducten binnen de genoemde domeinen.  

De aanpak van Berenschot/AEF is in het volgende figuur weergegeven.  

 

Figuur 1. Projectaanpak Berenschot/AEF. 
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Deze acht stappen zijn in onderstaande tabel iets toegelicht. Daarnaast is de samenwerking en 

overlap tussen alle betrokken partijen in beeld gebracht. 

Stap Omschrijving Vraagsturing/Governance Data/Informatie- 
producten 

Doelstelling  

1 Concretisering van 
de vraagstelling. 
Verhelderen van 
doelstelling van 
onderzoek en op te 
leveren eindresultaat 

Berenschot/AEF  Verhelderen van doelstelling 
van onderzoek en op te 
leveren eindresultaat: 
Onderbouwing voor ‘artikel 2 
onderzoek’ 
Basis voor nadere 
uitwerking van AMvB’s 
Vertrekpunt voor inrichting 
van IH’en 

2 Opstellen plan van 
aanpak. In beeld 
brengen van aanpak 
die nodig is om 
resultaten op te 
leveren. 

Berenschot/AEF   

3 Uitwerken 
alternatieve 
governance modellen 
op basis van de 
kennis in het veld en 
beschikbare 
modellen in 
aanpalende 
sectoren. 

Berenschot/AEF   

4 In beeld brengen 
huidige situatie. Het 
resultaat van de deze 
stap is een 
gestructureerd 
overzicht van 
informatielandschap 
als startpunt IH’en 

Berenschot/AEF VKA 
/RoyalHaskoningDHV 

In beeld brengen van 
huidige datasets en de 
hierbij betrokken partijen 

5 In beeld brengen 
toekomstige situatie 

Berenschot/AEF VKA 
/RoyalHaskoningDHV 

 

6 Bepalen te doorlopen 
transitieproces 

Berenschot/AEF VKA 
/RoyalHaskoningDHV 

In beeld brengen van 
stappen die nodig zijn om 
van huidige naar 
toekomstige situatie en 
eerste aanzet voor fasering 

7 Opstellen rapportage Berenschot/AEF  Opleveren van gedragen 
eindrapportage 

8 Afstemming met 
belanghebbenden 

Berenschot/AEF  zie tabel belanghebbenden 
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Begeleidingscommissie 

De begeleidingscommissie is betrokken bij het nadenken over de opzet, het proces en de inhoud 

van dit rapport. De begeleidingscommissies heeft tussentijds (3 maal) concepten beoordeeld en 

input geleverd op de opgeleverde stukken. De leden zijn als bijlage in dit document opgenomen. 

1.3.1 Stappen in analyse 

Voor de informatiehuizen water, Bodem&ondergrond en afval is een diepgaande analyse uitgevoerd 

naar de vraag en aanbod van informatie(producten) op het niveau van werkvelden per 

Informatiehuis zoals deze er nu al zijn (IST-situatie). Deze werkvelden zijn in de individuele 

hoofdstukken verder uitgewerkt en zijn bedoeld om de grote hoeveelheid informatie te organiseren 

en leesbaar te kunnen presenteren.  

Naast de bestaande situatie is gekeken naar de zogenaamde autonome ontwikkelingen en de 

juridische basis voor het bestaande aanbod. Dit geeft de onderzoekers handvatten waarmee de 

toekomst geschetst wordt. De wettelijke bouwstenen zijn opgebouwd met de kennis van het 

onderzoek in november 2015, deze zullen uiteraard in lijn moeten worden gebracht met de 

wetgeving op het moment de uitvoeringswetgeving, amvb’s etc nader ingevuld zijn. 

IST situatie 

Vanuit de geformuleerde opdracht is onderstaande figuur opgenomen. Hierin wordt de 

onderzoeksmethode toegelicht die uitgaat van het aanbod van informatie(producten). Alle 

afzonderlijke stappen leveren inzicht op over de (toekomstige) structuur en scope van het 

Informatiehuis en zijn dus opbrengst van het onderzoek. Voor de beoordeling van de status van het 

Informatiehuis zijn aan de aanbodkant de informatie(producten) (6) en de wettelijke verankering (7) 

daarvan van belang. 

 

Figuur 2. Aanbod van informatie. 

Naast het bovenstaande figuur is er juist ook gekeken vanuit de vraagsturing/vraagkant van 

dezelfde problematiek. In onderstaande figuur wordt de onderzoeksmethode toegelicht die uitgaat 

van de wettelijke vraagsturing naar informatie(producten). Alle afzonderlijke stappen leveren inzicht 

op over de (toekomstige) structuur en scope van het Informatiehuis en zijn dus opbrengst van het 
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onderzoek. Voor de beoordeling van de status van het Informatiehuis zijn aan de vraagkant de 

kwaliteitseisen aan data (6) en de verplichte registers (7) van belang. 

 

Figuur 3. Juridische route naar informatie. 

Deze twee onderdelen vraagkant en aanbodkant worden in het onderzoek samengebracht en 

zorgen voor een integraal eindbeeld. 

SOLL Situatie 

Deze elementen tezamen geven een kwalitatieve invulling van de SOLL-situatie op de meest 

verantwoordelijk wijze met de nu beschikbare kennis en staat van de Omgevingswet. De SOLL-

situatie kan op dit moment geschetst worden, maar is nog niet volledig niet in te kleuren, hiervoor 

zijn er nog veel onduidelijkheden, die te maken hebben met bepalende keuzes die nog gemaakt 

moeten worden zoals de definities, functies en onderlinge relaties binnen het huis en de inhoud van 

de Ministeriele regelingen. Dit wordt nader uitgewerkt : 

1. De basale definities, de functies en de onderlinge relaties tussen elementen van een 

Informatiehuis zijn in de definitiestudie onvoldoende uitgediept om de een eenduidige analyse te 

maken van een (toekomstig) Informatiehuis.  

2. Het ontbreekt aan een toereikend beoordelingskader om de kwaliteit van informatie(producten) 

te beoordelen in de context van de toepassing binnen wettelijke onderzoeksproducten3.  

3. De inhoud van de Ministeriële Regelingen zijn bepalend voor de exacte wettelijke kwaliteitseisen 

in de SOLL-situatie. Deze zijn echter nog niet beschikbaar. Tevens is voor een aantal 

onderdelen van bestaande wetgeving ook nog niet volledig op welke wijze en in welke mate 

deze opgenomen gaan worden in de omgevingswet. 

4. De SOLL-situatie is geen resultante van een objectieve analyse, maar het resultaat van een 

keuze proces afhankelijk van scope, ambitie, waarbij diverse verbetermaatregelen worden 

afgewogen, bijv. op basis van kosteneffectiviteit.  

                                                      

3 Het aangereikte kader is geschikt als technische beoordelingskader aan de aanbodzijde, maar 

faciliteert niet als content-gerelateerd kader dat essentieel is vanuit de wettelijke kwaliteitseisen.  

1.Werkveld
2.Juridische 

analyse
3.Autonome 
ontwikkeling

4.Onderzoeks 
–producten

5.Reikwijdte 
van wet

6.Kwaliteits-
eisen 

informatie

7.Verplichte 
registers



 

 

 

 

 

 

 

 

 

53260 16 

Op basis van de beschikbare inzichten is een aantal stappen genomen om een inkleuring te geven 

aan de soll-situatie. Zo is een aantal definities en kernbegrippen aangescherpt en uitgewerkt (zoals 

Besluiten met rechtsgevolgen) en aangevuld zoals onderzoeksproduct, een methodiek is uitgewerkt 

die het proces beschrijft vanuit de wet tot de vraag naar informatie en is een content-gerelateerd 

beoordelingskader is opgeleverd, in de vorm van de wettelijke kwaliteitseisen. 

 

Naast de bovenstaande stappen is een aantal aanvullende stappen gezet om nader tot de kern te 

kunnen komen: 

 Een (extra) juridische analyse naar activiteiten en initiatieven die leiden tot Besluiten met 

rechtsgevolgen voor de domeinen water, bodem en afval. Deze tussenstap is een hulpmiddel 

geweest om de omvang aan onderzoeksproducten per werkveld te bepalen. De uitwerking 

hiervan is terug te vinden in de individuele hoofdstukken en bijlagen van dit document.  

 Een analyse per werkveld waarbij de wettelijke informatiebehoefte en kwaliteitseisen feitelijk in 

beeld zijn gebracht.  

 De feitelijke beoordeling van de bestendigheid van aanbod van data in relatie tot de wettelijke 

kwaliteitseisen per werkveld. 

Per Informatiehuis worden de contouren opgeleverd die per werkveld inzicht geeft van de scope van 

de informatiebehoefte vanuit de verschillende activiteiten en tevens de relatie toont met andere 

werkvelden en informatiehuizen. 

GAP 

Het verschil tussen de IST en SOLL situatie, ook wel de GAP, genoemd, leent zich minder voor een 

generieke beschrijving. Dit onderdeel zal per Informatiehuis nader toegelicht worden. Hier is dan 

met name oog voor de: 

 AMvB’s die in conceptvorm bij de pre-consultatie van de omgevingswet beschikbaar zijn 

geworden; 

 Uitvoeringswetgeving; 

 Autonome ontwikkelingen die los van de omgevingswet per Informatiehuis een rol spelen. 

 

1.4 Leeswijzer 

Dit document kent een volgende opbouw. Het eerste deel bevat een management samenvatting, 

waarna in het eerste hoofdstuk de generieke aanleiding besproken wordt en gevolgd door hoofdstuk 

2 waar de scope en gebruikte methodiek wordt toegelicht. Vanuit deze basis volgt in hoofdstuk 3 de 

beschrijving van de governance in algemene zin. Hier wordt gekeken naar de mogelijke scenario’s 

als het om governance gaat en welke keuzes en randvoorwaarden hierbij voorliggen. Vanuit deze 

twee basis hoofdstukken zal in de hoofdstukken 4,5 en 6 steeds per Informatiehuis, respectievelijk 

water, Bodem&ondergrond en afval ingegaan worden op de partijen en databronnen per domein en 
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de manier waarop deze samenwerking vormgegeven kan worden. Tenslotte is in hoofdstuk 7 de 

kostenraming zoals gemaakt opgemaakt voor alle informatiehuizen. In de bijlagen vindt u voorts alle 

gebruikte definities, een overzicht van interviews zoals uitgevoerd en de volledige uitwerking van de 

opbouw van onderzoeks- en informatieproducten.  

Vanwege de grote omvang en het specifieke bestandsformaat van enkele bijlagen geldt dat de 

bijlagen 1 tot en met 4 en bijlage 8 onderdeel uitmaken van het integrale rapport. De bijlagen 5, 6 en 

7 (inclusief sub-bijlagen) zijn als losse bestanden toegevoegd aan de oplevering.  

Een volledig overzicht van de bijlagen: 

1. Overzicht minimaal te beantwoorden vragen. 

2. Overzicht van definities. 

3. Geïnterviewde partijen. 

a. Informatiedomein Water. 

b. Informatiedomein Bodem&ondergrond. 

c. Informatiedomein Afval&grondstoffen. 

4. Begeleidingscommissie. 

5. Wettelijke verankering indieningsvereisten (niet integraal opgenomen in dit bestand). 

6. Beoordeling data(niet integraal opgenomen in dit bestand). 

a. Aanbod en beoordeling data Water, Bodem en Afval. 

b. Leeswijzer aanbod en beoordeling data. 

c. Aanbod NGR. 

d. Aanbod Inspire Datasets. 

7. Autonome ontwikkelingen informatiehuizen (niet integraal opgenomen in dit bestand). 

8. Kwaliteitscriteria Laan van de Leefomgeving . 
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2. Analysekaders 

2.1 Scope van Informatiehuis 

De nadere analyse naar de informatiehuizen Water, Bodem&ondergrond en Afval & Ondergrond is 

in overleg met opdrachtgevers Rijkswaterstaat (RWS) en de Unie van waterschappen (UvW) 

ingeperkt. Een belangrijk uitgangspunt inzake scope is de verbinding van de opdracht 

data/gegevens die benodigd zijn om besluiten met rechtsgevolgen. Voor de scope van een 

Informatiehuis gaan we ervan uit dat deze alleen gericht is op het voorzien van gegevens die nodig 

zijn voor besluiten met rechtsgevolgen voortkomend uit de Omgevingswet. 

Dit neemt niet weg dat een Informatiehuis (op termijn) ook benut kan worden voor andere 

doeleinden, zoals bijvoorbeeld ook benoemd in de definitiestudie Goal (Ministerie van Infrastructuur 

en Milieu, 2014) met betrekking tot informatiestromen vanuit Nederland naar Europa. Dit is mogelijk 

op twee manieren: 

 De gegevens die in een Informatiehuis aanwezig zijn, zijn in de toekomst ook voor andere 

toepassingen te benutten, zoals beleidsvorming, monitoring en onderzoek en/of 

toezicht/handhaving. 

 Aan de gegevens in een Informatiehuis kunnen ook andere gegevens worden toegevoegd, 

zodat het Informatiehuis ook voor andere doeleinden kan worden benut zoals een 

informatieloket. 

Naast de beoordeling van de scope wordt in het document de term schil 1, schil 2 en schil 3 

gebruikt. Om een zuivere vertaling te maken, delen we de gegevens waaraan afnemers behoefte 

hebben in, in drie schillen. Waarbij het uitgangspunt is dat wanneer aangegeven is ‘binnen scope’, 

dit overeenkomt met schil 1. Buiten scope betekent dat een onderdeel valt binnen schil 2 of schil 3. 

Het onderzoek richtte zich primair op schil 1, maar in voorkomende gevallen is het ook aan te raden 

onderdelen vanuit schil 2 en schil 3 nader te onderzoeken en mogelijk tot schil 1 te rekenen. In de 

analyse van de diverse informatiehuizen worden deze afwegingen genoemd.  

 De eerste schil bevat de gegevens die nodig zijn voor het nemen van besluiten met 

rechtsgevolgen, zoals het verlenen van vergunningen en het afgeven van beschikkingen. Deze 

gegevens vallen binnen de scope zoals we die voor alle informatiehuizen aanhouden; 

 De tweede schil bevat de gegevens die nodig zijn voor toezicht en handhaving. Voor een deel 

overlappen deze gegevens met de gegevens binnen de eerste schil. De gegevens waarvoor dit 

geldt, zijn opgenomen in de eerste schil. De gegevens die onderdeel maken van de tweede 

schil vallen buiten de scope van het Informatiehuis, omdat deze geen direct rol spelen voor het 

nemen van besluiten met rechtsgevolgen, maar wel indirect nodig kunnen zijn. Ook meldingen 

vallen in de analyse binnen de tweede schil. 
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 De derde schil bevat informatie over de wet- en regelgeving. Het gaat hierbij om informatie die 

een nadere uitleg dan wel een interpretatie hiervan geeft. Deze informatie is informerend en 

verduidelijkend, maar is niet nodig voor het nemen van besluiten met rechtsgevolgen. Ook deze 

informatie valt dus buiten de scope van het Informatiehuis. 

Naast de informatie in de drie schillen zijn er per domein ook aanvullende gegevens beschikbaar 

voor publiek gebruik. Mogelijkerwijs kunnen deze gegevens in de toekomst ook opgenomen worden 

in een Informatiehuis. 

Een aandachtspunt voor het vervolg is de omgang met meldingen. Deze vallen tussen de eerste en 

tweede schil, omdat het niet gaat om besluiten, maar er wel rechtsgevolgen kleven aan het niet 

doen van de meldingen. Over de omgang met meldingen is later een besluit te nemen. In het 

vervolg geven we een overzicht van de gegevens die wel en niet onderdeel maken van de eerste 

schil, de schil die overeenkomt met de scope van het Informatiehuis. We merken op dat het hier om 

een ander type gegevens betreft dan voor de overige informatiehuizen 

In het onderstaande figuur wordt dit nader geduid. 

 

 

De mogelijke toekomstige uitbreidingen stellen potentieel eisen aan de inrichting van Informatiehuis 

op het vlak van standaarden, techniek en samenwerking. In het ontwerp dat nu gemaakt wordt, 

wordt hier niet primair van uit gegaan maar worden wel eisen geformuleerd waar het Informatiehuis 

aan moet voldoen in termen van besturing. We richten ons op de enge scope van een 

Schil 3 

Schil 2 

Schil 1 

Figuur 4. Scope van het onderzoek. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

53260 20 

Informatiehuis. Dit houdt in dat we de governance zodanig uitwerken dat deze gericht is op het 

beschikbaar stellen van gegevens voor besluiten met rechtsgevolgen volgend vanuit de 

omgevingswet.  

2.1.1 Informatieproducten vraag en aanbod 

Naast het bepalen van de scope dient een aantal begrippen vooraan in dit document nader geduid 

te worden. Vraagzijde, aanbodzijde, informatieproducten en onderzoeksproducten. Deze 4 

begrippen staan centraal in de analyses zoals gedaan door VKA/RoyalHaskoningDHV.  

 

Figuur 5. Vraag-en-aanbodfiguur 

 

Aanbod/Informatieproducten 

Vanuit het traditioneel denken en de opdracht is verzocht het veld op te delen in aanwezige 

datasets, hun kwaliteit en de informatieproducten die hierbij horen. Een informatieproduct is 

opgewerkte of verrijkte informatie op basis van brongegevens. Een informatieproduct betreft 

daarmee het aanbod van informatie, die goed bruikbaar ten behoeve van onderzoeksproducten in 

het kader van het omgevingsrecht. 
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Vraag/onderzoeksproducten 

Aan de andere kant van het spectrum staan de onderzoeksproducten. Onderzoeksproducten zijn 

onderzoeksresultaten (bijv. rapportages) die als onderbouwing dienen van een aanvraag tot bijv. het 

vergunnen van een activiteit in het kader van een wettelijke procedure die leidt tot een besluit met 

rechtsgevolgen zoals vastgelegd in de Omgevingswet. Het onderzoeksproduct vraagt om informatie 

en informatieproducten. Er zijn veel verschillende type onderzoeksproducten, bepaald door de 

combinatie van: 

 Wettelijk instrument (bijv. Vergunning of Bestemmingsplan). 

 Onderliggende toetsen (bijv. Toets grondwater). 

 

Deze 2 onderdelen kunnen dus niet los van elkaar gezien worden, maar kennen beiden een andere 

opbouw en andere samenhang met het digitaal stelsel. Deze dynamische samenhang is in het 

bovenstaande figuur(figuur 5) weergegeven. Het geeft het proces van wettelijke eisen tot 

informatiebehoefte weer in relatie tot het aanbod van informatie. In de analyse is naar voren 

gekomen dat toegepaste informatie uit zeer verschillende brongegevens afkomstig is. Dit geldt voor 

zowel: 

 toegepaste informatie afkomstig is van wettelijk verankerde en niet-wettelijk verankerde bronnen 

 toegepaste informatie ten behoeve van een onderzoeksproduct in domein X afkomstig is uit 

domeinen X, Y, Z, etc. 

Aangeboden informatie over het algemeen voor meerdere doelen worden gebruikt, daarom 

doorgaans (ook) wordt toegepast buiten het de hier geschetste scope van de omgevingsrecht 

/besluiten met rechtsgevolgen. Andersom kan informatie ook gegenereerd worden buiten de scope 

van de Omgevingswet en worden hergebruikt bínnen de Omgevingswet. 

Brondata wordt voor verschillende doeleinden gemaakt en gedistribueerd. Brondata dient 

gestructureerd beschikbaar te zijn om hier verder iets mee te kunnen. Industrie standaarden, 

nationale en internationale standaarden vormt de basis voor beschrijving van de informatie en 

services. Informatiemodellen helpen om de uitwisseling van informatie te vereenvoudigen. Het wordt 

hiermee makkelijker om gegevens te kunnen valideren, verifiëren, verrijken en te transformeren 

naar informatieproducten. 

Het samenspel tussen aanbod van data, standaarden, informatiemodellen, validatie en verificaties 

processen levert de gewenste informatieproducten en hiermee tot opgewerkt en gevalideerde 

informatie voor het DSO. Met de figuur wordt duidelijk op welke manier de analyse loopt die de 

scope aan informatiebehoefte bepaald: welke datasets zijn nodig om de informatiebehoefte te 

kunnen beantwoorden?  

Nota bene. De basisregistraties maken geen onderdeel uit van de informatiehuizen. Mogelijk is dit 

specifiek voor de basisregistratie ondergrond (Digitale Overheid.nl, 2015) op termijn nader te 

bezien. 
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2.2 Scope gericht op besluiten met rechtsgevolgen 

Door de vraag en aanbod aan informatie te scheiden ontstaan er handvatten die de IST-analyse 

mogelijk maken. De vraag vanuit wettelijke procedures en daaruit volgende onderzoeksproducten 

beschrijft de informatiebehoefte en wettelijke kwaliteitseisen (of ‘indieningsvereisten’ in termen van 

vergunningverlening) aan deze informatie. Het aanbod is die data die Informatiehuis-specifiek wordt 

aangeboden. Een knip tussen vraag en aanbod van informatie wordt in de huidige 

uitvoeringspraktijk niet geëxpliciteerd. Het maakt het mogelijk om de scope van de 

informatiebehoefte te bepalen, het content-gerelateerde beoordelingskader vast te stellen en het 

aanbod van data te beoordelen conform dat kader.  

Een dergelijke diepgaande analyse is een goede basis voor de SOLL-situatie: immers de primaire 

verbeterslag van de IST naar de SOLL-situatie is het verbeteren van datasets die nu als 

onvoldoende worden beoordeeld.  

Onderstaande figuur (figuur 6) beschrijft het proces hoe een vanuit een initiatief of vergunningplicht 

ge activiteit de informatiebehoefte en kwaliteitseisen ontstaan. De informatie(producten) vormt input 

voor het onderzoeksproduct. Het onderzoeksproduct vormt een onderbouwing voor de wettelijke 

toets en daarbij is het gebruik van bestendige invoergegevens (informatieproducten) essentieel. 

Nadat het bevoegd gezag de aanvraag heeft goedgekeurd, is er sprake van een Besluit met 

rechtsgevolgen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

53260 23 

 

Figuur 6. Proces van wettelijke vraag naar informatie versus aanbod. 

Bepaalde activiteiten of initiatieven kunnen pas worden uitgevoerd nadat een wettelijk besluit met 

rechtsgevolgen is genomen. Als onderbouwing van een dergelijk besluit zijn deze activiteiten of 

initiatieven onderzoek plichtig.  

Met een besluit met rechtsgevolgen wordt gedoeld op een besluit in de zin van art. 1:3 van de 

Algemene wet bestuursrecht. Het gaat daarbij om een schriftelijke beslissing van een 

bestuursorgaan met externe rechtsgevolgen, dat wil zeggen rechtsgevolgen in de verhouding van 

het bestuursorgaan tot een of meer anderen.  

 Een voorbeeld hiervan is een vergunning: een tot één bedrijf of persoon gerichte beslissing van 

een bestuursorgaan waarmee deze toestemming krijgt een bepaalde activiteit uit te voeren.  

 Een ander voorbeeld is een gemeentelijk bestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke 

ordening: dit is een besluit dat zich richt tot alle ingezetenen binnen de gemeente (besluit van 

algemene strekking).  

Voorts is de keuze gemaakt voor besluiten waartegen rechtsbescherming open staat. Hierdoor 

vallen in ieder geval niet binnen scope:  

 Toezicht en handhaving. Binnen deze analyse wordt de redenering van de programmadefinitie 

GOAL aangehouden. " De informatievoorziening rondom toezicht en handhaving is vooralsnog 

buiten de reikwijdte van het Digitaal Stelsel Omgevingswet geplaatst. De DSO is in eerste 

instantie gericht op het ontsluiten van open data, wat bij toezicht en handhaving veelal niet het 

geval is vanwege privacy aspecten (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2014). 

 Beleids- en operationele plannen (bv. Structuurvisies en waterbeheerplannen). Een 

structuurvisie is een strategisch beleidsdocument waarin het beleid voor de inrichting van de 

ruimte is beschreven.  

 Meldingen. Een melding op zichzelf bezien geen besluit met rechtsgevolgen. Daarnaast 

beschrijft de Algemene Wet Bestuursrecht het 'besluit' in artikel 1:3 "onder besluit wordt 

verstaan een schriftelijke beslissing van het bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke 

rechtshandeling." Een melding lijkt hier geen onderdeel van uit te maken. Wel kan er vanuit een 

melding (of juist niet-melden) een besluit met een rechtsgevolg voortvloeien. Dit maakt de keuze 

melding binnen of buiten scope niet eenvoudig. Het blijft een grijs gebied, of zoals eerder 

benoemd mogelijk behoort tot schil 3.  

In het onderzoek is gekeken naar het wettelijk kader dat geldt voor informatieproducten. Naast 

besluiten met rechtsgevolgen (+ eisen rechtsgevolgen Onderzoeksproducten) en aanvullend is 

gekeken naar de overige eisen die binnen de reikwijdte van de wet vallen en eisen stellen aan 

informatieproducten. Het gaat dan om: 

1. Wet- en regelgeving, die uiteenvalt in: 

a. Wetten 
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b. AmvB’s 

c. M.R.-en 

2. (Lokaal) beleid dat landt in: 

a. Verplichtende programma’s4 

b. (gemeentelijke of provinciale) verordeningen 

3. Verordeningen aan Bevoegd Gezag, te onderscheiden in: 

a. Nationale verordeningen 

b. Internationale verordeningen5  

4. Jurisprudentie 

 

In het geval jurisprudentie komt het veelvuldig voor dat de doorwerking van een uitspraak er toe 

leidt dat best practices van een community in het werkveld tot de standaard worden verheven. 

Dergelijke best practices kennen vaak hun eigen informatiestandaarden, rekenregels en instructies, 

die daarmee binnen de scope komen van de kwaliteitseisen van de wet aan informatie.  

 

Bepaalde activiteiten of initiatieven kunnen pas worden uitgevoerd nadat een wettelijk besluit met 

rechtsgevolgen is genomen. Ter onderbouwing van een dergelijk besluit en de afweging van 

betrokken belangen zijn deze activiteiten of initiatieven onderzoeksplichtig.  

Met een besluit met rechtsgevolgen voor derden wordt gedoeld op een besluit in de zin van art. 1:3 

van de Algemene wet bestuursrecht. Het gaat daarbij om een schriftelijke beslissing van een 

bestuursorgaan met externe rechtsgevolgen, dat wil zeggen rechtsgevolgen in de verhouding van 

het bestuursorgaan tot een of meer anderen. Het gaat om besluiten waartegen rechtsbescherming 

open staat en betreft de volgende wettelijke instrumenten: 

 Bestemmingsplan 

 Inpassingsplan (PIP, RIP) 

 Tracébesluit (TB)  

 Omgevingsvergunning 

 Watervergunning 

 Projectplan Waterwet 

 Kavelbesluit (Wet wind op zee) 

                                                      

4 Dergelijke programma’s zoals bijvoorbeeld het LAP leiden op zichzelf niet tot besluiten met 

rechtsgevolgen, maar kunnen in procedures (zoals vergunningen) wel kaderstellend zijn.  

5 Internationale wetgeving is primair buiten scope geplaatst. Echter in deze context van een 

verordening aan een Bevoegd gezag kan deze in voorkomende gevallen doorwerken in procedures 

in het omgevingsrecht (schil 1): 
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 Natuurbeschermingswet vergunning 

 Flora Fauna-ontheffing 

 Opsporingsvergunning (Mijnbouwwet) 

 Winningsvergunning (Mijnbouwwet) 

 Ontgrondingsvergunning 

 Saneringsbeschikking (Wet Bodembescherming) 

Buiten scope (en te plaatsen schil 2 en 3) zijn:  

 beleidsplannen (bv. structuurvisies),  

 operationele plannen (waterbeheerplannen) 

 meldingen van niet-vergunningplicht ge activiteiten waarvoor algemene regels gelden (AMvB) 

 Provinciale en gemeentelijke verordeningen (m.u.v. modelverordeningen) zijn buiten scope 

vanwege de inhoudelijke diversiteit die niet aansluit bij de gewenste uniformiteit van een 

landelijk Digitaal Stelsel Omgevingswet. Lokale verordeningen zijn –met uitzondering van de 

modelverordeningen- divers. De vraag aan informatie en de eisen die daaruit voort vloeien 

kunnen zeer afwijkend zijn van de landelijke vraag naar informatie die voortvloeit uit landelijk 

gestandaardiseerde procedures en voorschriften. Het is niet kostendekkend (en daarnaast 

complex in termen van  organisatie) om de individuele en afwijkende behoefte van lokale 

overheden op te nemen in een informatiehuis. 

 Waterschap keuren (verordeningen, m.u.v. modelkeur) zijn buiten scope vanwege de 

inhoudelijke diversiteit die niet aansluit bij de gewenste uniformiteit van een landelijk Digitaal 

Stelsel Omgevingswet. 

 Maatwerkbesluit. Maatwerkbesluiten naar aanleiding van meldingen zijn appellabel en vallen 

daarmee onder de categorie besluiten met rechtsgevolgen voor derden. Echter, enerzijds wordt 

hier in de praktijk beperkt op ingesproken (een uitzondering is afvalwater) anderzijds zijn de 

voorschriften in de Maatwerkbesluiten niet gestandaardiseerd en laten zich daarmee moeilijk 

vangen tot uniforme kwaliteitseisen aan informatie.  

2.2.1 Juridische analyse verankering verplichting van onderzoek  

Als opstap voor het in beeld brengen van de informatiebehoefte (en de kwaliteitseisen) is een 

juridische analyse uitgevoerd naar de verankering naar verplichting van onderzoek(s-producten) 

voor de meest relevante van wet- en regelgeving voor de informatiehuizen water, bodem en afval. 

Deze zijn niet per huis in beeld gebracht omdat er veel overlap is in wetgeving tussen de huizen. 

Voor afval is wel in een aparte tab de wettelijke verankering van het beleidsstuk Landelijke 

afvalbeheerplan (LAP) apart uitgewerkt.  
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In de analyse is per wet /regeling inzichtelijk gemaakt in welke artikelen gevraagd wordt om 

onderzoek. De verdere eisen aan onderzoek zijn doorgaans verankerd in verdere regelgeving, 

beleid of instructies, of zijn gebaseerd op best practices (dat wil zeggen niet verankerd). 

Bijlage 5 bevat het resultaat van de juridische analyse van de volgende wet- en regelgeving: 

 Wet bodembescherming (Wbb) 

 Regeling bodemkwaliteit (Regeling bk) 

 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

 Wet ruimtelijke ordening (Wro) 

 Ontgrondingenwet 

 Mijnbouwwet (Mbw) 

 Waterwet 

 Wet windenergie op zee (Wwoz) 

 Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) 

 Flora- en faunawet (Ffw) 

 Tracéwet (Tw) 

 Wet milieubeheer (Wm, uitsluitend irt afval /LAP) 

Bovengenoemde wetgeving gaat onderdeel uit maken van de omgevingswet. 

2.3 Relatie met basisregistraties, VTH en Arbowet aangeven  

Niet alle informatie- en onderzoeksproducten hebben puur en alleen hun aanleiding binnen de 

omgevingswet. Of er nu vanaf de vraagzijde (proces), via onderzoeksproducten en 

indieningsvereisten wordt gekeken of juist vanuit de aanbodzijde op meerdere vlakken schurken 

andere wetgeving en stelsel tegen de omgevingswet en het digitaal stelsel aan.  

Dit is eerder in figuur 5 beeld nader in beeld gebracht. Met name de Arbowet, basisregistraties, 

Inspire en VTH zijn hierbij van belang om te noemen. 

Arbowet 

De Arbowet komt vooral in beeld bij de uitvoeringsfase. Arbo-onderzoeken. Ook is een verband te 

zien met het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (Brzo 1999) in werking getreden. Dit besluit 

geeft niet alleen uitvoering aan bepalingen uit de Wet milieubeheer, maar ook aan bepalingen uit de 

Arbowet en de Wet veiligheidsregio’s. Daarnaast is het zo dat de Arbowet, bv in geval van arbo-

onderzoeken put uit informatie(producten) die ook voor vergunningsverlening binnen de scope van 

de Omgevingswet gebruikt wordt. 
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Basisregistraties 

Het stelsel basisregistraties kent een elftal basisregistraties op diverse onderwerpen. Het 

Nederlandse kabinet heeft een aantal registraties aangewezen, waarvan de Nederlandse overheid 

meent dat daarin met een gerust hart alle vitale gegevens over burgers, bedrijven en instellingen 

gecentraliseerd kunnen worden opgeslagen. De verantwoordelijken voor het stelsel gaan ervan uit 

dat deze zogeheten "authentieke gegevens" een dermate hoge kwaliteit zullen hebben, dat de 

overheid deze gegevens zonder enig verder onderzoek in haar werk zal kunnen gebruiken. Een van 

de meest belangrijke concepten achter dit idee is de verplichte terugmelding. Op het moment dat 

een afnemer van gegevens uit een basisregistratie twijfelt aan de betrouwbaarheid van de 

gegevens mag er van worden afgeweken mits deze twijfel, over de betrouwbaarheid van de 

gegevens, is terug gemeld aan de bronhouder van de gegevens. De gegevens krijgen een 

aantekening en de bronhouder zal vervolgens een onderzoek instellen. Op deze manier wordt er 

een zelfreinigend systeem gecreëerd. 

Gegevens die gebruikt wordt in de Omgevingswet kunnen gebaseerd zijn op informatie uit deze 

basisregistraties. De bevraging hiervan zal via het digitaal stelsel omgevingswet worden gedaan. De 

registraties zelf zullen geen onderdeel van de informatiehuizen uitmaken.6 Het is echter wel zo dat 

er vanuit de Omgevingswet en het digitaal stelsel geen invloed op deze informatie kan worden 

uitgeoefend. Zij is slechts een afnemer van deze basisgegevens. 

INSPIRE 

De Europese richtlijn INSPIRE zorgt ervoor dat milieugerelateerde geo-informatie van alle Europese 

lidstaten verzameld en ontsloten wordt. Om dit mogelijk te maken, standaardiseren overheids-

organisaties hun gegevenssets en stellen deze als webservice beschikbaar. De Inspire informatie is 

geen specifiek onderdeel van het Informatiehuis, maar het is wel mogelijk dat vanuit dezelfde 

bronnen geput wordt. Bijvoorbeeld, Het Waterkwaliteitsportaal (WKP) is het centrale registratiepunt 

voor de meetpunten waterkwaliteit, de KRW waterlichamen en KRW Stroomgebied districten.  

VTH 

De vierde vorm van wetgeving die de Omgevingswet raakt of waar de omgevingswet tegenaan 

schurkt is toezicht- en handhavingswetgeving. Deze link is wellicht wel de meest duidelijke van alle 

4 genoemde onderdelen. Toezicht en handhaving binnen het domein van de Omgevingswet ligt in 

het verlengde van de vergunningsverlening. Zonder vergunning (of melding) is er geen grond om 

toezicht te houden en zonder de inhoud van de vergunning is het niet mogelijk om toezicht te 

houden. Met name in het domein afval is deze afhankelijkheid sterk zichtbaar. Het handhaven op 

bijvoorbeeld het vervoer van gevaarlijke stoffen kan alleen als er ook informatie beschikbaar is over 

welke vergunningen er afgegeven zijn aan de desbetreffende vervoerder.  

                                                      

6
 Met uitzondering van de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Hier bestaan nog wisselende beelden bij. 
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2.4 Generieke invulling van kwaliteitscriteria/beoordelingskader 

Voor de beoordeling van de kwaliteit van het aanbod van de huidige informatie(producten) 

gebruiken we het beoordelingskader. We onderscheiden 2 typen beoordelingskaders, te weten: 

 Een technisch kader dat toepasbaar is op het aanbod van data: 

 Een content-gerelateerd kader dat een product is van het aanbod én de kwaliteitseisen van de 

vraagkant. 

 

De 3 B’s hebben we ondergebracht onder deze 2 kaders.  

 Technisch kader: 

o Beschikbaarheid  

o Bruikbaarheid 

 Content-gerelateerd kader: 

o Bestendigheid 

We hanteren daarbij de definities van de 3 B’s, zoals opgenomen in bijlage 8. Onderstaande worden 

deze definities nog verder uitgewerkt tot een meer concreet beoordelingskader. 

 

Bestendigheid: is de mate waarin informatie(producten) geschikt zijn voor toepassing in 

onderzoeksproducten die stand houden voor de rechter. Het betreft geverifieerde en gevalideerde 

informatie voor het betreffende doel. Het is duidelijk voor welk doel deze gegevens gebruikt worden, 

hoe en door wie wordt ingewonnen en dat de gegevens betrouwbaar zijn.  

Het hier genoemde “doel” is het toepassen van informatie(producten) in een onderzoeksproduct 

zodat een kwalitatieve goede en bestendige onderbouwing ontstaat ten behoeve van een juridische 

procedure (in het kader van een besluit met rechtsgevolgen)7. De mate van bestendigheid wordt 

bepaald door de kwaliteitseisen van het onderzoeksproduct in relatie tot het aangeboden product. 

De beoordeling kan dus niet worden gekoppeld aan alleen het aanbod, noch aan de vraag aan 

informatie. We zullen hier in de conclusies verder op ingaan.  

  

                                                      

7 Het komen tot een besluit met rechtsgevolgen is geen doel op zich. Indien met de juiste informatie 

wordt geconcludeerd dat een bepaalde activiteit niet mogelijk is vanwege beperkte milieuruimte dan 

is dat eveneens een valide uitkomst die geen afbreuk doet aan de kwaliteit van het onderzoek of de 

gebruikte data.  
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Beschikbaarheid: Betreft de mate waarin de data, informatie(producten) beschikbaar zijn, 

toegankelijk via (web)services en vindbaar zodat ze geschikt zijn om te (her)gebruiken. 

 

Beoordeling Legenda Toelichting 

1 Beschikbaarheid data is 
goed en direct geschikt 
voor hergebruik 

I) De gegevens zijn ontsloten via een (web)services of 
dataservicediensten. Gegevens zijn her te gebruiken en te 
koppelen via (ruimtelijke) koppelvlakken. 

II)zoals bij I maar er is autorisatie nodig om de webservices te 
gebruiken 

2 Beschikbaarheid is matig:  

data geschikt voor 
analyse na download 
maar niet via 
geautomatiseerde 
systemen 

I) De gegevens zijn beschikbaar via portaal of uitwisselportaal 
maar niet direct in geautomatiseerde systemen te gebruiken.  

Data is bedoeld voor verdere analyse na download om te 
verwerken in daarvoor bestemde systemen.  

 

II) De bestanden zijn via een servicedesk te verkrijgen(bv mail 
en worden op aanvraag geleverd.  

Data is bedoeld voor verdere analyse en verwerking in daar 
voor bestemde systemen.  

3 Beschikbaarheid is slecht  

Data is niet beschikbaar 
om te gebruiken via 
geautomatiseerde 
systemen 

De gegevens zijn niet direct beschikbaar. Data kan pas na 
extra inspanning worden geleverd door bronhouder. Dit kan 
zowel bij de bronhouder als ontvangende partij plaatsvinden. 

Vb Bij veel waterbeheerders is de data op een 
gestructureerde wijze volgens datamodel opgeslagen in 
databases, maar zij kunnen/willen de benodigde 
koppelvlakken nog niet beschikbaar stellen volgens criteria 1 
of 2. 

Bruikbaarheid: is de mate waarin informatie voldoet aan (inter)nationaal geaccepteerde formaten, 

standaarden of informatiemodellen en geschikt bij de ondersteuning van de besluitvorming of 

gebruikersvraag 

Beoordeling Legenda Toelichting 

1 Wettelijke verplichting en 
voorgeschreven via 
standaarden/informatie modellen 

 

Een dataset heeft de beoordeling 1 gekregen als er 
een wettelijke verplichting is voorgeschreven via 
standaarden/informatie modellen. Dat zijn o.a de 
gegevens zoals kaderrichtlijnen, INSPIRE 

 

2 Nen/iso/gestandaariseerd maar niet 
wettelijk verplicht 

Een dataset heeft de beoordeling 2 gekregen als het 
gestructureerd is via standaarden. Dat kunnen 
centrale registers, loketten of databases zijn. Ze 
hebben geen wettelijke verplichting 

 

3 Gestructureerd en geaccepteerd 
door community 

 

Een dataset heeft de beoordeling 3 gekregen als de 
data gestructuurd is om te verwerken en 
geaccepteerd is door de community. Er is een mate 
van afstemming tussen leverancier en ontvangende 
partij. 

4 Niet voorgeschreven As-is data die wordt aangeboden en beschikbaar 
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voor werkveld water en bodem. Er is geen 
afstemming tussen aanbod en ontvangende partij 

 

Toelichting aantal bronhouders 

Per datasets, werkveld zijn meerdere bronhouders mogelijk.  

Aantal 
bronhouders 

Legenda Toelichting 

1 Slechts 1 bronhouder Komt voor als er maar 1 bronhouder voor de dataset 
aanwezig is 

2-5 Schatting aantal bronhouders Meestal gaat het hier om rijksoverheden of bv instituut 
zoals TNO. 

5-30 Schatting aantal bronhouders Hier is meestal sprake van provincies of 
waterschappen en een overheid  

>30 Schatting aantal bronhouders De dataset is regionaal beschikbaar via gemeente, 
omgevingsdiensten, waterschappen en of provincies. 

 

Toelichting aantal verzameling datasets. 

Aantal Legenda Toelichting 

1-10 Tussen 1 en 10 geïdentificeerde 
titels datasets per werkveld 

Aantal: Een datasettitel bestaat uit verzameling van 
datasets met vergelijkbare parameters en kan worden 
aangeboden door meerdere providers. 

10-25 Tussen 10-25 geïdentificeerde titels 
datasets per werkveld 

Aantal  

25-50 Tussen 25-50 geïdentificeerde titels 
datasets per werkveld 

Aantal 

>50 Meer dan 50geïdentificeerde titels 
datasets per werkveld 

Aantal 
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2.5 Privacy  

Vergunningaanvragen van particulieren en de formatievoorziening ten behoeve van besluitvorming 

door het bevoegd gezag over de ze aanvragen kunnen mogelijk privacy gevoelige data bevatten in 

het licht van de Wet Bescherming Persoonsregistraties 8(WBP). 

Een groot aantal data bestanden voor de informatiehuizen Water, Bodem&ondergrond en afval 

heeft een openbaar karakter (open data) of zijn object gebonden. Daardoor zijn deze nauwelijks 

privacygevoelig. Onder privacy gevoelige data verstaan we data die herleidbaar is tot een persoon 

of aan een persoon gerelateerde informatie. Vergunningaanvragen van particulieren en de 

formatievoorziening ten behoeve van besluitvorming door het bevoegd gezag over deze aanvragen 

kunnen mogelijk wel privacy gevoelige data bevatten in het licht van de Wet Bescherming 

Persoonsregistraties (WBP). Voor de informatiehuizen Water, Bodem&ondergrond en afval betreft 

dit een zeer beperkt aantal databestanden. De mate waarin deze data daadwerkelijk 

privacygevoelig zijn, behoeft een meer gedetailleerde analyse. Dit kan plaatsvinden door een 

zogenaamde ‘Privacy Impact Analyse; PIA’. 

Sommige data kunnen wel concurrentiegevoelig zijn. Denk daarbij aan concurrentiegevoelige data 

in vergunningaanvragen van ondernemingen en in onderzoeken ten behoeve van besluitvorming 

door het bevoegd gezag over deze aanvragen. Ondernemingen kunnen om concurrentie 

overwegingen beslissen belangrijke data niet beschikbaar te stellen. Dit kan een belemmeringen 

opleveren voor een optimale informatievoorziening binnen een Informatiehuis. 

2.6 Cyber security bedreigingen 

De datasets voor Water, Bodem&ondergrond en afval kunnen gevoelige data bevatten over kritieke 

infrastructuren. Denk daarbij aan data over dijklichamen en ligging van kabels en leidingen. De data 

kunnen bijvoorbeeld inzicht geven in kwetsbaarheden van infrastructuren. Indien deze data in 

verkeerde handen vallen (denk hierbij aan digitale spionage en sabotagepogingen) dan kan dat een 

bedreiging opleveren voor de betrouwbare werking van deze infrastructuren. Veelal vinden 

aanvallen op de ICT systemen waarin deze datasets zijn opgeslagen plaats vanaf het internet. 

Daarom is daar de naam Cyber security aan gegeven. Veel data in de informatiehuizen Water, 

Bodem&ondergrond en afval zijn vanaf het internet benaderbaar. Hier ligt een potentiele 

kwetsbaarheid in het licht van voor cyber security. Dit is een relatief nieuw fenomeen. De 

toenemende diversiteit van en de steeds hogere frequentie van de aanvallen vragen een zeer 

geavanceerde beveiligingsstrategie. Om goed zicht te krijgen op de aard van de bedreigingen en de 

reeds getroffen maatregelen om de weerbaarheid tegen te bedreigingen te vergroten is een 

specialistische dreigingsanalyse nodig. Dit speelt niet alleen in de drie onderhavige 

informatiehuizen, maar ook bij de nadere huizen die data verzamelen over kritische infrastructuren. 

                                                      

8 Wet Bescherming Persoonsregistraties : 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/geldigheidsdatum_20-11-2015 
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2.7 Bestaande onzekerheden 

Naast de beschreven kaders van de IST en SOLL situatie zijn nog niet alle randvoorwaarden 

ingevuld om de SOLL situatie volledig te kunnen beschrijven. Hieronder sommen wij de 

belangrijkste onduidelijkheden op die in generieke zin gelden: 

 de inhoud van de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) die onderliggend zijn aan de 

Omgevingswet en op dit moment nog in ontwikkeling zijn 

 de besluiten met rechtsgevolgen waarvoor een Informatiehuis de gegevens dient aan te leveren. 

 de rol, activiteiten en governance van digitaal stelsel omgevingswet (DSO) het digitaal stelsel 

omgevingswet (DSO) als onderdeel van het digitale stelsel rond de Omgevingswet 

 de inhoudelijke afbakening van de scope van een Informatiehuis en de raakvlakken met andere 

informatiehuizen 

 de activiteiten van een Informatiehuis, waarbij het vooral gaat om het al dan niet bewerken van 

gegevens. 
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3. Governance en vraagsturing 

In dit hoofdstuk presenteren we de generieke contouren voor de inrichting van de governance van 

de drie informatiehuizen. Deze governance definiëren we als de wijze waarop de sturing, de 

organisatie en de beheersing van de activiteiten binnen en rond een Informatiehuis zijn ingericht. 

Een van de onderdelen van de governance is de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de 

vraagsturing. Aan de in dit hoofdstuk gepresenteerde contouren geven we in het vervolg per 

Informatiehuis een nadere invulling.  

3.1 Doel van informatiehuis 

Zoals eerder beschreven richt een informatiehuis zich op het beschikbaar stellen van gegevens die 

op basis van de Omgevingswet nodig zijn om besluiten met rechtsgevolgen te nemen. De gegevens 

komen in de vorm informatieproducten beschikbaar. De informatieproducten zijn de basis voor 

onderzoeksproducten, die ten grondslag liggen aan besluiten met rechtsgevolgen. Het construeren 

van de onderzoeksproducten valt buiten de scope van een informatiehuis. De afnemers van een 

informatiehuis zijn vooralsnog bevoegd gezag, initiatiefnemers en belanghebbenden.  

3.2 Kaders voor governance van informatiehuis 

De kaders voor een informatiehuis en de governance daarvan zijn op hoofdlijnen vastgelegd in de 

definitiestudie GOAL. In aanvulling hierop hebben we op basis van de gesprekken die gevoerd zijn 

een aantal aanvullende uitgangspunten en randvoorwaarden geformuleerd. 

3.2.1 Uitgangspunten programmadefinitie GOAL 

In de programmadefinitie GOAL9 zijn de kaders voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) 

vastgelegd. Het gaat hierbij om een beschrijving op hoofdlijnen. Deze beschrijving is bestuurlijk 

vooralsnog niet geaccordeerd. Desondanks hanteren we deze wel als vertrekpunt voor de nadere 

invulling van de informatiehuizen. 

Op basis van de definitiestudie is het streefbeeld dat in 2024 alle beschikbare informatie benodigd 

voor een ontwikkeling met een klik op de kaart beschikbaar is. Het gaat daarbij om informatie voor 

besluiten met rechtsgevolgen, zoals vergunningen of een omgevingsplan. Deze informatie moet 

kwalitatief op orde zijn en slim op de vraag zijn toegespitst, zodat de gebruiker minder onderzoek 

hoeft uit te voeren. Dit betekent een concrete kostenbesparing voor de doelgroepen: 

initiatiefnemers, belanghebbenden en het bevoegd gezag. Een verbeterde informatievoorziening 

biedt bovendien kansen voor een betere belangenafweging en snellere besluitvorming. Dit alles 

wordt mogelijk doordat het DSO alleen informatie levert die voldoet drie kwaliteitscriteria: de 

informatie is eenvoudig beschikbaar, bruikbaar voor het beoogde doel en bestendig voor de rechter. 

                                                      

9
 Naar de Laan van de Leefomgeving, Programmadefinitie GOAL: Digitaal Stelsel Omgevingswet, 2014 
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Binnen het DSO worden duidelijke afspraken gemaakt over de kwaliteit en de betekenis van 

gegevens. Informatie en (bestaande) ICT-voorzieningen worden met behulp van standaarden op 

een logische wijze met elkaar verbonden. De nadruk ligt hierbij op het realiseren van een stelsel in 

organisatorische en financiële zin. Immers alleen bij een heldere aansturing, goede werkafspraken, 

nageleefde standaarden en duurzame financiering kunnen daadwerkelijk stappen worden gezet om 

de huidige kluwen aan voorzieningen te ontwarren en te verbeteren.  

Het voorgestelde stelsel bestaat uit drie hoofdonderdelen: 

 de gebruiker krijgt toegang tot het DSO via gebruikerstoepassingen, bijvoorbeeld een portaal 

met kaarten of een loket voor vergunningen en meldingen; 

 de infrastructuur van het DSO leidt de vragen van de gebruiker op een veilige en efficiënte wijze 

door naar de informatiehuizen; 

 de informatiehuizen aan het DSO geven de antwoorden. In deze huizen wordt de ruwe data die 

in een domein beschikbaar is, omgezet naar op de vraag toegespitste, gevalideerde en waar 

mogelijk gestandaardiseerde informatieproducten. 

Naast deze informatiehuizen is het DSO ook gekoppeld aan de geo-basisregistraties, de e-

overheidsrotonde en beoogde nieuwe generieke registers voor onder andere verkeer en populatie. 

3.2.2 Aanvullende uitgangspunten en randvoorwaarden voor governance 

Naast de beschrijving in de definitiestudie GOAL hanteren we voor de governance van een 

informatiehuis de volgende, aanvullende uitgangspunten en randvoorwaarden: 

 de governance is in lijn met de principes voor de Omgevingswet, waaronder het principe dat 

gewerkt wordt op basis van vertrouwen; 

 de governance dient aan te sluiten op de governance van het DSO en daarnaast ook 

samenwerking met andere informatiehuizen mogelijk te maken; 

 de governance is ondersteunend aan de functionaliteit van een informatiehuis en dient het 

beschikbaar stellen van gegevens te faciliteren; 

 de governance dient in zich zelf voldoende checks & balances te bevatten om een evenwichtige 

sturing mogelijk te maken; 

 de governance bevordert en borgt het eenmalig inwinnen en meermalig gebruiken van 

gegevens; 

 de governance leidt tot het (beter) benutten van de bestaande voorzieningen die er zijn om 

gegevens beschikbaar te stellen; 

 de governance borgt de invloed van afnemers op de activiteiten van een informatiehuis 

voldoende;  
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 de governance moet de onafhankelijke en neutrale positie van een informatiehuis borgen en 

bekrachtigen; 

 de governance dient bij te dragen aan een eenduidige en transparante positionering van een 

informatiehuis in het bredere krachtenveld van het betreffende domein. 

Tot slot geldt dat een informatiehuis en de governance daarvan moet kunnen rekenen op draagvlak 

van de direct betrokken partijen.  

3.2.3 Nog te maken keuzes 

In aanvulling op de bovenstaande kaders dienen op een aantal punten nog keuzes te worden 

gemaakt. Deze keuzes zijn in meer of mindere mate van invloed op de governance van een 

informatiehuis. De belangrijkste keuzes hebben betrekking op: 

 de eisen die vanuit de Omgevingswet en de onderliggende wet- en regelgeving (AMvB’s) aan 

het informatiehuis gesteld worden; 

 de governance van de Laan van de Leefomgeving en de wijze waarop de governance van een 

informatiehuis hierop dient aan te sluiten; 

 de definitie en invulling van de rol van het Ministerie van IenM als stelselverantwoordelijke voor 

het gehele DSO; 

 de betrokkenheid van het Ministerie van IenM als beleidsverantwoordelijke bij het domein dat 

binnen een informatiehuis centraal staat; 

 de afbakening van de scope van een informatiehuis in termen van de besluiten met 

rechtsgevolgen die centraal staan en de onderwerpen die aan bod komen. 

3.3 Krachtenveld rond informatiehuis 

In het krachtenveld rond een informatiehuis speelt een groot aantal partijen een rol. Deze partijen 

zijn in de onderstaande tabel beschreven. 

Partijen Positie ten opzichte van informatiehuis 

Bronhouders 
Aanleveren van brongegevens conform overeengekomen kwaliteitsnormen 
en standaarden. 

Afnemers 
Afnemen van gegevens ten behoeve van informatieproducten en 
daarachter onderzoeksproducten benodigd voor (voorgenomen) besluiten 
met rechtsgevolgen. 

Stelselverantwoordelijke 
Dragen van wettelijke verantwoordelijkheid voor uitvoeren van 
Omgevingswet en functioneren van digitaal stelsel, waaronder 
informatiehuizen. 

Beleidsverantwoordelijke 
Dragen van wettelijke verantwoordelijkheid voor beleid dat binnen domein 
van water uitgevoerd wordt. 
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In het vervolg van dit hoofdstuk gaan we in op de betrokkenheid van deze partijen bij een 

informatiehuis. 

3.4 Rollen in governance 

In de uitwerking van de governance van een informatiehuis onderscheiden we een aantal rollen. Het 

is mogelijk dat verschillende rollen door dezelfde partijen worden ingevuld. In de onderstaande tabel 

zijn de rollen beschreven. 

Rol Omschrijving 

Opdrachtgever Partij(en) die inhoudelijke opdracht formuleert voor informatiehuis 

Eigenaar Partij(en) die verantwoordelijk is voor bedrijfsmatig functioneren van informatiehuis 

Toezichthouder Partij die (vanuit wettelijke basis) toezicht houdt op informatiehuis 

Afnemer Partij(en) die gegevens van informatiehuis afnemen 

Huismeester Partij die operationeel verantwoordelijk is voor activiteiten van informatiehuis 

Uitvoerder Partij(en) die opdrachten onder aansturing van huismeester uitvoeren 

Gastheer Partij die een informatiehuis faciliteert (huisvesting, ICT, etc.) 

In het vervolg van dit hoofdstuk gaan we in op de invulling van deze rollen. 

3.5 Generieke keuzes ten aanzien van governance 

Om invulling te geven aan de governance van een informatiehuis dient een drietal bepalende 

keuzes gemaakt te worden.  

Een eerste belangrijke keuze betreft die voor een geconcentreerd of een gespreid model: 

 In een geconcentreerd model is één organisatie verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen 

van gegevens die (in de vorm van informatieproducten) door een informatiehuis beschikbaar 

worden gesteld. In de context van de Omgevingswet is dit het Ministerie van IenM als 

stelselverantwoordelijke voor de Omgevingswet. Het Ministerie is in deze variant opdrachtgever 

en eigenaar van een informatiehuis. Richting afnemers draagt het Ministerie ook de 

verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de gegevens die door het informatiehuis beschikbaar 

worden gesteld. 

 In een gespreid model ligt de verantwoordelijkheid voor het beschikbaar stellen van gegevens 

bij bronhouders. Gezamenlijk zijn zij opdrachtgever en eigenaar van een informatiehuis. Dit 

informatiehuis heeft een faciliterende rol om het mogelijk te maken dat bronhouders hun 

verantwoordelijkheid kunnen waarmaken, zowel in de richting van het Ministerie als 

stelselverantwoordelijke als in de richting van afnemers die gebruik maken van de gegevens.  

Een tweede belangrijke keuze heeft betrekking op de activiteiten die een informatiehuis uitvoert. De 

centrale vraag hierbij is of een informatiehuis de gegevens van bronhouders al dan niet bewerkt: 
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 In de situatie dat een informatiehuis gegevens niet bewerkt, fungeert het alleen als 

‘doorgeefluik’. De verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid voor de kwaliteit van de 

gegevens ligt bij de bronhouders 

 In de situatie dat een informatiehuis gegevens wel bewerkt, heeft het een eigenstandige rol in 

de informatieketen. Hierbij is ook sprake van een eigen verantwoordelijkheid en 

aansprakelijkheid van een informatiehuis.  

De derde belangrijke keuze is of een informatiehuis een eigen rechtsvorm dient te hebben. Deze 

rechtsvorm maakt het mogelijk om een zelfstandige rol te vervullen in het maatschappelijk verkeer. 

Mogelijke rechtsvormen zijn een gemeenschappelijke regeling, een stichting, een vereniging of een 

overheidsvennootschap.  

Voor de eerste keuze zijn beide varianten mogelijk. In een eerste, voorlopige uitwerking van de 

governance van het DSO opgesteld door het programma Eenvoudig Beter wordt een keuze 

gemaakt voor de eerste variant. In dit model valt een informatiehuis onder de verantwoordelijkheid 

van het Ministerie van IenM en fungeert het departement ook als opdrachtgever en eigenaar.  

Op basis van de analyse die wij gepleegd hebben, hebben we voor alle drie de informatiehuizen 

een voorkeur voor het tweede model. In ons beeld is het van belang om de verantwoordelijkheid 

voor het beschikbaar stellen van de gegevens die nodig zijn voor besluiten met rechtsgevolgen zo 

dicht mogelijk bij de bron en dus bij de bronhouders te houden. Deze bronhouders hebben de 

meeste expertise daar waar het gaat om de gegevens waarom het gaat en kunnen via de inwinning 

en verwerking die zij doen ook direct invloed uitoefenen op de kwaliteit hiervan. De 

aansprakelijkheid voor de juistheid van de gegevens ligt in dit model ook bij de partijen die deze 

juistheid het best kunnen borgen.  

De gespreide invulling van de verantwoordelijkheid is ook in lijn met de gangbare praktijk binnen de 

domeinen van de informatiehuizen. Zo is er binnen het domein van water bijvoorbeeld reeds een 

informatiehuis dat opereert onder directe aansturing van Rijkswaterstaat, de waterschappen en de 

provincies als bronhouders. Deze partijen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gegevens 

die via dit informatiehuis beschikbaar worden gesteld. Vergelijkbare constellaties bestaan ook 

binnen de overige twee domeinen die onderwerp zijn van onze analyse.  

Voor de tweede keuze geldt dat hier op basis van de huidige informatie nog een besluit over te 

nemen is. Het is vooralsnog onduidelijk of een informatiehuis wel of niet een bewerking moet doen 

op de gegevens die door bronhouder aangeleverd worden. Dit betekent dat beide varianten mogelijk 

blijven en dat we hier in de uitwerking van de governance rekening mee houden. Hierdoor is 

bijvoorbeeld nog geen uitspraak te doen over het al dan niet toekennen van een rechtsvorm aan 

een informatiehuis. Het hebben van deze rechtsvorm is van belang om de verantwoordelijkheid en 

de aansprakelijkheid te kunnen waarmaken in de situatie een informatiehuis gegevens bewerkt. 

Voor de derde keuze geldt dat een rechtsvorm noodzakelijk is in de situatie dat een informatiehuis 

de gegevens die ze van bronhouders ontvangt, bewerkt. Door deze bewerking is zoals aangegeven 
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sprake van een eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van een informatiehuis. Mocht er 

geen sprake zijn van een bewerking van gegevens dan is een eigen rechtsvorm niet noodzakelijk, 

maar vanuit pragmatische overwegingen wel handig. Deze maakt het mogelijk om voor eigen 

rekening en risico activiteiten te ontplooien, zoals het doen van aanbestedingen en het sluiten van 

contracten. Aanvullend kan een rechtsvorm bijdragen aan de eigen positionering en profilering van 

een informatiehuis als zelfstandige entiteit.  

Indien besloten wordt om een informatiehuis een rechtsvorm te geven, is de keuze nog open om dit 

te doen door deze onder te brengen bij een bestaande organisatie met een rechtsvorm en hiervoor 

een nieuwe juridische entiteit in het leven te roepen. De afweging hiertussen kan per informatiehuis 

verschillen. In de volgende hoofdstukken komen we hierop terug.  
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4. Informatiehuis water  

4.1 Inleiding  

Het domein water kent vele spelers en informatiebronnen. In dit hoofdstuk schetsen we een beeld 

van de invulling en governance van Informatiehuis Water op basis van de op dit moment 

beschikbare informatie (november 2015). Daartoe zullen we eerst de IST-situatie – het vertrekpunt - 

beschrijven. Hiertoe bespreken we achtereenvolgens:  

 Ontwikkelingen in het domein water beschrijven. 

 Werkvelden in het domein water. 

 Mogelijke raakvlakken met andere informatiehuizen. 

 Kwaliteit en kwaliteitsborging van gegevens. 

Vervolgens gaan we op basis van het beschreven vertrekpunt nader in op de SOLL-situatie: de 

inrichting, vraagsturing en governance van het Informatiehuis Water. 

4.2 Ontwikkelingen in het domein water  

Het domein water zou op diverse vlakken genoemd kunnen worden als ‘voorloper’ in vergelijking 

met de domeinen bodem & ondergrond en afval & grondstoffen. Binnen het domein is er een 

veelheid aan overlegvormen, is er door diverse partijen veel gedaan aan de ontwikkeling van 

standaarden en ‘producten’ en zijn zelfs een Informatiehuis Water en een Informatiehuis Marien 

opgericht.  

4.2.1 Huidig Informatiehuis Water en Informatiehuis Marien 

Het Informatiehuis Water (IHW) is een samenwerkingsprogramma binnen de watersector. Samen 

met waterbeheerders zorgt het IHW voor uniforme, toegankelijke én bruikbare informatie over water. 

Het IHW is te zien als de digitale schakel tussen waterbeheerders. Het IHW is een 

samenwerkingsverband tussen het Rijk, de provincies en de waterschappen en opgericht in 2010. 

Het Informatiehuis Marien vervult een soortgelijke taak, maar binnen een beperkte niche. Het 

Informatiehuis Marien (IHM) is een samenwerkingsverband van de Ministeries van Infrastructuur en 

Milieu (IenM) en Economische Zaken (EZ). Na een verkennende studie in 2011 is besloten dat een 

Informatiehuis voor mariene data en gegevens wenselijk is. In 2012 is gestart met de oprichting van 

het Informatiehuis Marien met als doel alle mariene rijksdata en -informatie en onderzoeksgegevens 

over de Noordzee op één plek toegankelijk te maken voor belangstellenden, overheden en 

professionals. 
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Deze beide structuren laten zien dat het op één plek toegankelijk maken van informatie in de 

meeste brede vorm mogelijk is. Wel zijn in het Gateway10 rapport diverse aanbevelingen gedaan die 

we in deze analyse graag meenemen. De verbeterpunten voor het huidige IHW liggen met name op 

het vlak van governance en aansturing, het uitdragen van een heldere toekomstvisie en meer 

transparantie betrachten in de begrotings- en verantwoordingsproces.  

4.2.2 Autonome ontwikkelingen 

Buiten de bovengenoemde onderdelen zijn er binnen het informatiedomein water op de onderdelen 

data en toetsinstrumenten ook ontwikkelingen die los van de Omgevingswet ingezet zijn, maar een 

rol kunnen spelen in de (door)ontwikkeling van het Informatiehuis Water. 

Een doorlopende ontwikkeling die haar oorsprong in de EU-KR kent is de uitbouw van het 

datakwaliteitsportaal portaal en de uitbereiding van de Aquo-kit met biologische data. Via dezelfde 

route verloopt ook de landelijke enquête waterkwaliteit met als belangrijk onderdeel de inwinning als 

monitoringsgegevens.  

Naast deze ontwikkelingen die een positieve invloed op de datakwaliteit binnen het domein Water 

spelen, zijn er ook ontwikkelingen op het vlak van waterkeringen te zien. Binnen het werkveld 

waterveiligheid zijn ontwikkelingen te zien op het vlak van nationale bestanden primaire 

waterkeringen, het inwinnen van data inzake waterkeringen en het toetsen van de normering van 

waterkeringen.  

4.2.3 Veel overleg- en samenwerkingsvormen 

Naast de IHW en IHM is binnen het domein water een behoorlijk aantal meer open 

samenwerkingsstructuren terug te vinden.  

Deze zijn in te delen in een aantal categorieën: 

Regionaal 

Veel samenwerking op het gebied van Water blijkt regionaal opgetuigd te zijn. In diverse interviews 

kwamen samenwerkingsverbanden terug die met name een regionale oorsprong hadden. Een 

voorbeeld hiervan is Geo-Brabant. Een Brabants initiatief van 3 waterschappen, provincie en 

gemeente Den Bosch om tot een gezamenlijke presentatie van (geo)-informatie te komen.  

Product/techniek gericht 

Naast de samenwerking op regionaal niveau was ook een productgerichte samenwerking een 

voorkomende categorie. Zo is er een samenwerking tussen RWS, UvW en diverse waterschappen 

op het gebied van de Geo-tool Powerbrowser (8 waterschappen). 

Onderwerp gericht 

                                                      

10
 Het Informatiehuis Water (IHW) //Gateway™ 5, evaluatie van de resultaten Referentie: 2014.27 
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Een laatste vorm was de onderwerp gerichte samenwerking. Bijvoorbeeld in het domein van 

stedelijk water opgezet vanuit de VNG. Maar ook op bredere schaal, zoals de stuurgroep Water.  

De stuurgroep water is het bestuurlijk overleg dat de Minister van Infrastructuur en Milieu voert met 

bestuurders van de waterschappen, provincies, gemeenten en drinkwaterbedrijven. Doel van dit 

overleg is het bestuurlijk afstemmen van het waterbeleid, de uitvoering en monitoring daarvan. 

4.3 Data algemene beschouwingen 

Naast de autonome ontwikkelingen zoals in paragraaf 4.2.2 in beeld gebracht,voorzien op het 

gebied van wet- en regelgeving (en aanbod van data.) Voor Water zijn er omvangrijke autonome 

ontwikkelingen voorzien. (Zie bijlage 8).  

Naast de Wet wind op zee (al meegenomen in dit onderzoek), zijn de belangrijkste ontwikkelingen in 

het kader van de omgevingswet voorzien. Het gaat dan om het vervallen van bestaande 

toetsinstrumenten en kaders, zoals gemeentelijke rioleringsplan. Over de nieuwe situatie bestaat 

vooral onzekerheid. 

In de hierna volgende paragrafen wordt per werkveld een doorkijk gegeven in de databronnen, 

wetgeving en belangrijke partijen. In algemene zin kan voor het domein water het volgende gesteld 

worden: 

 Binnen het domein water is een grote hoeveelheid losse databronnen te herkennen. Het betreft 

dan data die door een grote hoeveelheid partijen wordt beheerd, veelal uit organisatie specifieke 

achtergrond.  

 Het ontsluiten van informatie aan andere partijen in het veld gebeurt wel, maar veelal op basis 

van verouderde techniek en/of op ad hoc basis. Wel zijn diverse initiatieven te ontwaren die 

deze trend sterk doorbreken, zoals het initiatief Powerbrowser (gezamenlijke geo-functionaliteit) 

en Geo-Brabant. 

 Met name op het gebied van kwaliteit van data is waterkwaliteit binnen het domein water aan te 

wijzen als voorloper. Met door de invoering van de Kaderrichtlijn Water en het 

ontwikkelen/doorvoeren/toepassen van de Aquo-standaard door het huidige Informatiehuis 

Water. 

 Er is weinig controle op data en semantiek. De Aquo-standaard is een standaard die al bijna 15 

jaar in ontwikkeling is. Het is een semantische standaard voor het vastleggen van gegevens in 

de Nederlandse watersector. Het doel is dat alle waterbeherende overheden hun gegevens op 

eenzelfde manier registreren. Om waterbeleid nationaal en internationaal op elkaar af te 

stemmen, moet je gegevens kunnen vergelijken en aggregeren. Dit is bijvoorbeeld nodig inzake 

de Kaderrichtlijn Water. Ondanks de aanwezigheid data woordenboek, de aanwezigheid van 

domeintabellen en diverse modellen (logisch model en uitwisseltabellen). Wel is het zo dat deze 

standaard nog niet domeinbreed is ingezet. De Aquo-standaard is al goed bekend in de sector 

waterkwaliteit. Voor waterveiligheid is die bekendheid er bijvoorbeeld veel minder.  
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4.4 Werkvelden in het domein water 

Voor het domein water is gekozen voor de werkveldindeling zoals hieronder getoond. Per werkveld 

zal nader ingegaan worden op de vragen. De werkveld-indeling is gekozen op basis van de 

dagelijkse praktijk met als uitdrukkelijk doel het verzorgen van een zo volledig mogelijke opsomming 

van onderliggende stukken. Het betreft hier de IST situatie gebaseerd op de dagelijkse praktijk 

waarbij grondwater in 2 informatiedomeinen (water en Bodem&ondergrond) genoemd wordt.  

Op basis van onze analyse komen we tot het volgende voorstel voor de werkveldindeling voor het 

Informatiehuis Water. 

  

1. Oppervlaktewater  

Dit werkveld gaat over waterkwaliteit en waterkwantiteit van oppervlaktewateren. De afbakening is 

verder geografisch en omvat: rivieren, meren, overgangswateren, kustwater (1 mijlszone, delta en 

Wadden) en zwemwater. Hieraan is toegevoegd het onderdeel waterbodem (kwantiteit).  

2. Ruimte en water 

Dit werkveld gaat over het watersysteem van hemelwater (en kwel-) en waterberging van 

hemelwater tot de aansluiting op het rioleringsstelsel.  

3. Marien 

Dit werkveld gaat over Waterkwaliteit, Bodem en waterbodem en natuurwaarde van de Noordzee 

(NCP).  

4. Afvalwater 

Dit werkveld gaat over afvalwater afkomstig van inrichtingen en over het rioleringsstelsel.  

5. Waterveiligheid 

Dit werkveld gaat over alle aspecten die de waterkeringen, de doorstroming en de 

bergingscapaciteit en daarmee de waterveiligheid kunnen beïnvloeden. Er is een breed scala aan 

activiteiten die hier impact op hebben, zoals bouwen op dijken, bouwen binnen het rivierbed, etc.  

6. Grondwater 

Dit werkveld betreft het gebruik van een grondwaterlichaam. De beschreven activiteiten hebben 

primair invloed op de grondwaterstand (kwantiteit) maar kunnen daarmee indirect de 

grondwaterkwaliteit beïnvloeden. Vervuiling door “macro-parameters” zoals verzuring en vermesting 

is hier aan toegevoegd. Ook bodemdaling kan een gevolg zijn en is daarmee als onderdeel 

toegevoegd. 

De volgende onderdelen zijn niet als zelfstandig werkveld benoemd: 

 De eerder benoemde werkvelden waterkwaliteit en waterkwantiteit blijken bij nader inzien 

kenmerken van verschillende onderdelen van water. Na toedeling in diverse werkvelden bleef 

Oppervlaktewater (Zoet water, overgangswater, kustwater en de wadden, exclusief Marien) als 

logische entiteit over.  
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 Stedelijk water is toegevoegd aan Ruimte en Water.  

 Grondwaterkwaliteit is grotendeels onderdeel van het Informatiehuis Bodem. Directe vervuiling 

van het grondwater middels onder meer puntbronnen (“micro-parameters”) is onderdeel van 

Bodem Hygiënische kwaliteit en valt onder het werkveld bodem.  

 Grondwater en bodem zijn fysiek nauw met elkaar verweven. Indeling van grondwater in een 

Informatiehuis Water versus Bodem&ondergrond is dan ook enigszins arbitrair. Het gebruik van 

het grondwaterlichaam die primair het grondwaterpeil (kwantiteit) beïnvloed is als werkveld 

toegevoegd binnen het Informatiehuis Water. De belangrijkste reden zijn: 

 Aansluiting bij de uitvoeringspraktijk waarbij gebruik wordt gemaakt van specifieke 

rekenmodellen  

 Aansluiting bij het wettelijke kader. 

4.4.1 Oppervlaktewater  

 Binnen scope Buiten scope 

Wet- regelgeving  Waterwet /(model)  

 keur waterschap,  

 Natuurbeschermingswet  

 Flora- en faunawet 

 Wro 

 Provinciale verordeningen  

 individuele keuren van de 
waterschappen 

Geografische afbakening   Rivieren, meren, 
overgangswateren, 

 kustwater (1 mijlszone, delta en 
Wadden)  

 zwemwater 

 waterbodem (kwantiteit) 

 

Onderdelen  Waterkwaliteit  

 waterkwantiteit 

 Waterbodem kwaliteit (IH Bodem, 
w.v. Bodem hyg.) 

Activiteiten  Binnenhaven 

 Nevengeul 

 Baggeren /verondiepen 

 Kunstwerken 

 Vergraven watergangen 

 Recreatievoorzieningen 

 Bouwen in rivierbed;  

 Lozen 

 Lozingen op riolering (wv 
afvalwater) 

 Lozingen op zee (wv Marien) 

 Overstorten riolering (wv Ruimte 
water) 

 Diffuse bronnen  

 Ruimtelijke ontwikkelingen (w.v. 
Ruimte en Water) 

Besluiten   omgevingsvergunning (aanleg) 

 Bestemmingsplan 

 vergunning Waterwet  
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 Binnen scope Buiten scope 

Toetsinstrumenten en 
rekenregels 

 Aquo-kit  

 Immissietoets 

 KoelwaterToets 

 Digitale watertoets 

 

Kwaliteitseisen 
informatie 

 (model) Keur /Legger 
(oppervlaktewaterlichaam),  

 KRW eisen 

 emissie/imissietoets 

 

Datamodellen, registers, 
standaarden 

 Aquo-kit met voorwaarden 

  

 

 

Binnen scope (en daarmee binnen schil 1):  

 Kustwater (1 mijlszone, delta en Wadden) is opgenomen in dit werkveld (en niet bij Marien) 

vanwege de wetgeving (Waterwet en Wabo) en de combinatie met activiteiten en 

onderzoeksproducten.  

 Ontwikkeling wetgeving: Toets zwemwaterkwaliteit die “opgaat” in toets watervergunning voor 

lozen.  

Buiten scope (en daarmee geplaatst in schil 2 of 3): 

 Zie verwijzingen andere werkvelden in de tabel. 

 Activiteiten t.a.v. diffuse bronnen i.r.t. lozen op oppervlaktewater is opgenomen in algemene 

regels en daarmee vergunningsvrij. Emissies en imissies van diffuse bronnen via de lucht is 

onderdeel van Informatiehuis lucht. Deze informatie valt voor het onderzoek dus in schil 2.  
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4.4.2 Ruimte en water 

 Binnen scope Buiten scope 

Wet- regelgeving  Wro /watertoets 

 Woningwet 
(Model)bouwverordening/Bouwbesluit 
2012  

 Wabo 

 Natuurbeschermingswet 1998  

 Flora- en faunawet 1998 

 Besluit lozing afvalwater huishoudens 

 Waterwet /model(Keur) 

 Provinciale verordeningen 

 gemeentelijke 
bouwverordeningen 

Geografische afbakening   Watersysteem tot de aansluiting op 
rioleringsstelsel.  

 Rioleringsstelstel (wv 
afvalwater) 

Onderdelen  Watersysteem: 

 Hemelwater 

 Kwel 

 Waterberging hemelwater 

 afvalwater (wv afvalwater) 

 Grondwater (wv grondwater) 

 

Activiteiten  Stedenbouwkundige ontwikkelingen 

 Infrastructurele ontwikkelingen,  

 Activiteiten aanleg waterberging 
(compenserende maatregelen) 

 Rivierverruiming (wv 
waterveiligheid) 

Besluiten   Vergunningen 

 Bestemmingsplan (inpassingsplan) 

 omgevingsvergunning (aanleg en 
bouwen)  

 

Toetsinstrumenten en 
rekenregels 

 Gewenst Grond- en 
Oppervlaktewaterregime (GGOR) 

 

Kwaliteitseisen informatie   (model) Keur/Legger 

 Leidraad riolering (Rioned) 

 

Datamodellen, registers, 
standaarden 

 Bergingsberekeningen /landelijke 
afvoer 

 standaard buien en reeksen voor 
hydraulische modellering 

 

 

Binnen scope (en daarmee binnen schil 1): 

 Activiteiten (zoals stedenbouwkundige en infrastructurele ontwikkelingen) die het watersysteem 

beïnvloeden. Bijvoorbeeld de aanleg van een grote parkeerplaats of een rondweg vraagt om 

een goede afwatering van hemelwater. De grens van het werkveld gaat tot de locatie waar het 

watersysteem aansluiting op het rioleringsstelsel, dan wel het grondwater dan wel oppervlakte. 

Deze laatste elementen komen terug in respectievelijk in de werkvelden afvalwater, grondwater 

en oppervlakte water.  
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 Activiteiten aanleg waterberging (compenserende maatregelen), waarbij zowel het hemelwater 

bovengronds, als via het hemelwaterstelsel en de berging daarvan binnen scope is van het 

werkveld.  

 Keur is belangrijkste verordening van het waterschap die tevens eisen stelt aan te gebruiken 

informatie. De Keur kan per Waterschap anders zijn. Voor het DSO veronderstellen we uit te 

gaan van de model-Keur.  

Buiten scope (en daarmee geplaatst in schil 2 of 3): 

 Zie verwijzingen andere werkvelden 

 Provinciale verordeningen en gemeentelijke bouwverordeningen, zoals benoemd in hoofdstuk 2. 

4.4.3 Marien  

 Binnen scope Buiten scope  

Wet- regelgeving  Natuurbeschermingswet,  

 Flora- en faunawet 

 Waterwet 

 Mijnbouwwet 

 Wet Wind op Zee 

 Wabo 

 Wet milieubeheer 

 Ontgrondingenwet 

 Wet bodembescherming 

 Rechtstreekse werking van 
internationaal recht 

 Besluit Bodemkwaliteit 

 Wrakkenwet  

 Monumentenwet 

Geografische afbakening   Geografisch: buiten de 1 mijls- zone 
binnen NCP  

 Overgangswateren, 
Kustwater (1 mijlszone, delta 
en Wadden) (wv 
oppervlaktewater) 

Onderdelen  Waterkwaliteit  

 Bodem 

 Waterbodem 

 Natuur 

 

Activiteiten  Gas- en oliewinning 

 Oppervlakte Delftstofwinning  

 Baggeren 

 Windenergie 

 Kabels en leidingen 

 Lozen (op zee) 

 Storten (als bedoeld in art. 6.1 jo. 6.3 
Waterwet) 

 Visserij (aanwijzing) 

 Scheepvaart 

 Recreatie  

 Militair gebruik 

 Verwijderen kabels en 
leidingen 

 Verwijderen van platform (IH 
afval) 

 

Besluiten   Vergunning 

 Kavelbesluit wind op zee 

 Flora- en faunaontheffing 

 Bestemmingsplan Noordzee 
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 Binnen scope Buiten scope  

Toetsinstrumenten en 
rekenregels 

 Het Deltaprogramma  

Kwaliteitseisen informatie  Best Practices, niet ouder dan 4 jaar  

Datamodellen, registers, 
standaarden 

 BVG   

 

Binnen scope (en daarmee binnen schil 1) 

 Storten op zee, wat inhoudt: “zich in zee te ontdoen van vaartuigen, luchtvaartuigen of op de 

zeebodem opgerichte werken”. 

 Het Deltaprogramma omvat maatregelen en voorzieningen in het kader van waterveiligheid. 

Binnen dit programma worden onder meer de toets- en rekeninstrumenten beheerd die relevant 

zijn voor besluiten met rechtsgevolgen. 

 

Buiten scope (en daarmee in schil 2 of 3) 

 Activiteiten zoals zeevaart en visserij zijn niet vergunning plichtig.  

 Zie verwijzingen andere werkvelden, Wrakkenwet, Monumentenwet valt onder Informatiehuis 

Cultuurhistorie en Archeologie. 

 Het gebruik van wateren (scheepvaart, recreatie) is niet vergunning plichtig. De visserij valt 

onder een aanwijzing en is om die reden buiten scope.  

 Het verwijderen van boorplatforms gebeurd incidenteel en de daarvoor benodigde vergunningen 

vallen onder Informatiehuis Afval & Grondstoffen. Uitzondering zijn activiteiten die vallen onder 

storten op zee, deze zijn wel binnen scope.  

 Het verwijderen van kabels en leidingen gebeurd kleinschalig (vergunningsvrij|) of incidenteel en 

de daarvoor benodigde vergunningen vallen onder het Informatiehuis Bodem&ondergrond. 

Uitzondering zijn activiteiten die vallen onder storten op zee, deze zijn wel binnen scope.  

 Militair gebruik (incl. handelingen binnen militaire oefengebieden) is buiten scope, want de 

watervergunningplicht is niet van toepassing op “handelingen aan boord van oorlogsschepen, 

marinehulpschepen en andere schepen die in gebruik zijn voor de uitvoering van de militaire 

taak, ongeacht hun nationaliteit” (art. 6.12 Waterwet). 

 Bestemmingsplan Noordzee is nog niet beschikbaar.  
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4.4.4 Afvalwater 

 Binnen scope Buiten scope 

Wet- regelgeving  Waterwet /model(Keur)  

 Wabo, “Lozingenbesluiten” 
(Activiteitenbesluit, Besluit lozen buiten 
inrichtingen) 

  Besluit lozing afvalwater 
huishoudens 

Geografische afbakening   Inrichtingen 

 Vuilwaterrioleringsstelsel 

 Particuliere huishoudens 

 Watersysteem (wv Ruimte 
en Water)  

 Grondwater (w.v. 
grondwater) 

Activiteiten  direct lozen van afvalwater 

 oppervlakte water 

 In of op de bodem 

 indirect lozen van afvalwater  

 lozen van effluent van een rwzi 

 overstort van stedelijk afvalwater 

 

Besluiten  Omgevingsvergunning 

 watervergunning 

 Maatwerkbesluit 

 vGRP  

Toetsinstrumenten en 
rekenregels 

 emissie/immisietoets 

 koelwatertoets  

 

Kwaliteitseisen informatie 

  

 Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 
(vGRP) en BRP 

 (model) Keur /legger 

 Leidraad riolering (Stichting Rioned)  

 emissie/immisietoets 

 koelwatertoets 

 

Datamodellen, registers, 
standaarden 

 Best Practice  

 

Binnen scope (en daarmee binnen schil 1): 

 Indirect lozen van afvalwater , bijv. via Individuele Behandeling afvalwater (IBA). 

 lozen van effluent van een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi), vraagt om een water- en 

omgevingsvergunning. 

 overstort van stedelijk afvalwater betreft een overstort van gemengde riolering in geval van grote 

hoeveelheden hemelwater. Dit wordt niet (meer) middels een vergunning of besluit geregeld, 

maar wel in het basis rioleringsplan of in het verbreed gemeentelijk rioleringsplan. Vaak stelt de 

raad die documenten wel vast, maar inspraak van derden is niet meer mogelijk. Echter, in het 

Besluit lozen buiten inrichtingen zijn algemene regels gesteld aan overstorten waarbij de link is 

gelegd naar het rioleringsplan, zie paragraaf 3.8 (Lozen uit gemeentelijke voorzieningen voor 

inzameling en transport van afvalwater; art. 3.14, 3.15 en 3.16). Daarom is dit onderdeel alsnog 

opgenomen. 
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Buiten scope (en daarmee binnen schil 2 of 3): 

 Zie verwijzingen andere werkvelden. 

 Particuliere huishoudens vallen onder algemene regels en zijn niet vergunning plichtig.  

 het gemeentelijk (verbrede) rioleringsplan (vGRP) zelf heeft geen rechtsgevolgen voor derden 

en daarom staat er geen rechtsbescherming tegen open. 

 Maatwerkbesluiten voor afvalwater komen in de praktijk voor. Hier vindt ook inspraak op plaats. 

Vanwege de diversiteit van maatwerkvoorschriften is dit alsnog buiten scope geplaatst.  

4.4.5 Waterveiligheid 

 Binnen scope Buiten scope 

Wet- regelgeving  Waterwet /modelkeur,   Periodieke veiligheidstoets 
(toezicht- en handhaving) 

Geografische afbakening   Primaire keringen  

 Regionale keringen 

 Overige keringen 

 Doorstroming 

 Bergingscapaciteit 

 Hoge gronden  

Activiteiten  wijzigen en realisatie waterkeringen 

 realisatie, aanpassen of verwijderen van 
werken op, in, aan en onder de 
waterkering 

 Rivierverruiming  

 Buitendijks bouwen  

 Onderhoud aan dijken 

 

Besluiten   Projectplan waterwet 

 Watervergunning 

 

Toetsinstrumenten en 
rekenregels 

 Watertoets, WTI Wettelijk 
toetsinstrumentarium 2017, Europese 
Richtlijn Overstromingsrisico's (ROR) 

 Toetswaterkeringen  

 

Kwaliteitseisen informatie  (model) Keur /legger,  

 RWS Werkwijzer aanleg nat en droog 

 

Datamodellen, registers, 
standaarden 

 Best Practices   

 

Binnen scope (en daarmee binnen schil 1): 

 Rivierverruiming (zoals in het kader van Ruimte voor de Rivieren) en buitendijks bouwen 

hebben een impact op de doorstromings- en bergingscapaciteit en daarmee op de 

waterveiligheid (van derden).  
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Buiten scope (en daarmee binnen schil 2 of 3): 

 Zie verwijzingen andere werkvelden. 

 Periodieke veiligheidstoets is de wettelijke toets op de kwaliteit van de waterkeringen. Dit is 

onderdeel van toezicht en handhaving (schil 2). 

 Hoge gronden zijn van nature aanwezig in het landschap. De aanwezigheid van Hoge gronden 

beïnvloed de waterveiligheid. Om die reden mogen deze niet zonder meer worden aangetast. 

Deze vallen echter buiten scope van de definitie van waterkeringen zoals bedoeld in de 

waterwet. 

 Onderhoud aan dijken valt onder beheer en onderhoud en is niet vergunning plichtig.  

4.4.6 Grondwater  

 Binnen scope Buiten scope 

Wet- regelgeving  Waterwet 

 Wabo 

 Wet Bodembescherming, 
ontgrondingenwet 

 Activiteitenbesluit 

 Besluit lozen buiten inrichtingen 
(Blbi) 

 Waterbesluit  

 Provinciale model verordening 

 Meldingen 

 Provinciale verordeningen 

 Gemeentelijke verordeningen 
(APV’s) 

 

Geografische 
afbakening  

 tot 500m diepte tov maaiveld  > 500m diepte (IH Bodem) 

Onderdelen 

 Grondwaterkwantiteit 

 Grondwaterkwaliteit macro-
parameters en natuurlijke processen 

 Bodemdaling als gevolg van wijziging 
grondwaterstand 

 Grondwaterkwaliteit micro-
verontreinigingen (IH Bodem, wv 
Bodem Hygiënische kwaliteit) 

 Zettingen (IH Bodem, 
Bodemopbouw) 

 Lozingen (IH Bodem, wv Bodem 
Hygiënische kwaliteit) 

Activiteiten 

 onttrekking, bijv. 

 drinkwaterwinning 

 bemaling 

 Infiltratie, bijv.: 

 retourbemaling 

 gietwater 

 Energie-opslag (open en gesloten 
bodemenergie systemen): KWO, 
WKO 

 (Ondergrondse) infrastructuur 

 Stedenbouwkundige ontwikkeling 

 Ontgrondingen 

 Geothermie (IH Bodem, Delfstoffen) 

 Riolering (wv afvalwater) 
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 Binnen scope Buiten scope 

Besluiten  

 Omgevingsvergunning 

 Watervergunning 

 Bestemmingsplan 

 

Toetsinstrumenten en 
rekenregels 

 GGOR 

 Aquokit  

 Warmte-Koude-opslag (WKO)-tool 

 

Kwaliteitseisen 
informatie 

 Best practices  

Datamodellen, 
registers, standaarden 

 Best Practices  

 Data en informatie van de 
Nederlandse ondergrond (Dino)  

 

  

Binnen scope (en daarmee binnen schil 1: 

 Bestemmingsplannen zijn binnen scope doordat grondwater(kwantiteit( en kwel onderdeel zijn 

van de watertoets 

 

Buiten scope (en daarmee in schil 2 of 3): 

 Zie verwijzingen andere werkvelden 

4.4.7 Verwachte verandering in SOLL situatie 

In het kader van de eenduidigheid, duidelijkheid en het feit dat een groot deel van de informatie mbt 

grondwater opgenomen wordt in de BRO wordt aangeraden in de SOLL situatie grondwater als 

werkveld voor zowel grondwater kwaliteit als grondwater kwantiteit op te nemen in het 

Informatiehuis Water.  

4.4.8 Reken- en toetsinstrumenten 

Naast reeds bestaande instrumenten (zoals in bovenstaande tabellen opgenomen) is tijdens de 

interviews ook onderzocht welke instrumenten de geïnterviewden graag zouden willen terugzien. 

Dezelfde vraag is gesteld tijdens een elektronische versnellingskamer met een vertegenwoordiging 

van diverse organisaties uit de watersector zoals RWS, waterschappen, Informatiehuis Water, 

Informatiehuis Marien, RIVM en de VNG. Daaruit kwamen diverse voorstellen naar boven, te 

verdelen in drie categorieën.  

Aanpassingen bestaande toetsen 

 Aangepast OLO met name gericht op grafische optimalisatie en verbeterde dienstverlening 

 Uitbreiding aquokit met trendtoetsen 

 Doorontwikkelen digitale watertoets en meer waterschappen verleiden tot deelname in dit 

digitale experiment. 
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 Pre-Watertoets ontwikkelen. Juist om informatie te achterhalen vóórdat je een vergunning zou 

willen aanvragen met als doel beter beslagen ten ijs komen bij de aanvraag van een 

vergunning. 

 

Globale toetsen (toetsen met een generiek karakter) 

 Hoe om te gaan met meldingen-tool? 

 Bevoegdheden toets 

 KRM-toetsingskader 

 Klimaat toets 

Toetsen met meer instrumenteel karakter 

 Maximaal toegestane slibaanwas 

 Doorwerking van invloed van bodemdaling middels InSAR 

 Instrument om milieugebruiksruimte te bepalen 

 Maximaal toegestane begroeiingsgraad van watergangen 

 Maatregelindicator overstromingen 

 Algemene beoordelingsmethodiek stoffen (ABM) 

 Berekening toename verhard oppervlak gevolgen voor watersysteem (compensatie). 

 Effectenindicator grondwater 

 Cummulatietool (Marien) 

 Toets van een ruimtelijk plan op de KNMI scenario’s 

 Toetsingskader effecten visintrek 

 Toetsing effecten warmtelozingen 

De bovenstaande toetsen worden vanuit het veld gezien als kansrijk te ontwikkelen. 

Berenschot/AEF raadt aan om een nadere analyse uit te voeren naar de kosten en baten van de 

genoemde instrumenten. 
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4.5 Aanbod en kwaliteit water 

De onderstaande tabel bevat de samenvatting van het aanbod van data(sets) van het domein water 

en de beoordeling uit de bijlage 6A. en 6B 

 

 

Figuur 7. Kwaliteitsindicatoren informatiedomein water. 

 

Beschikbaarheid 

Beschikbaarheid betreft de mate waarin de data, informatie(producten) beschikbaar zijn, 

toegankelijk via (web)services en vindbaar zodat ze geschikt zijn om te (her)gebruiken. 

Als basis voor de beoordeling van de beschikbaarheid van datasets per werkveld is tabel 6a 

gebruikt. Deze tabel bevat een overzicht van het geïnventariseerde aanbod van 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

53260 54 

datasets/databases. Per dataset/database is beschikbaarheid beoordeeld in 3 categorieën 1(goed), 

2(matig) en 3(slecht).  

Per werkveld is van het totaal aantal datasets het percentage per categorie berekend. De tabel 

hierboven geeft een indicatie hoe de verhouding is van de beschikbaarheid datasets/databases per 

werkveld. Voor het totaalbeeld van de beschikbaarheid is het van belang ook het aantal 

bronhouders en datasets in ogenschouw te nemen.  

Bruikbaarheid 

Onder bruikbaarheid verstaan we de mate waarin informatie voldoet aan (inter)nationaal 

geaccepteerde formaten, standaarden of informatiemodellen en geschikt bij de ondersteuning van 

de besluitvorming of gebruikersvraag. 

Als basis voor de beoordeling van de bruikbaarheid van datasets per werkveld is tabel 6c gebruikt . 

Deze tabel bevat een overzicht van het geïnventariseerde aanbod van datasets/databases. Per 

dataset/database is bruikbaarheid beoordeeld in 3 categorieën 1(goed), 2(matig) en 3(slecht).  

Per werkveld is van het totaal aantal datasets het percentage per categorie berekend. De tabel 

geeft een indicatie hoe de verhouding is van de bruikbaarheid datasets/databases per werkveld. 

Ook voor het totaalbeeld van de bruikbaarheid is het van belang om het aantal bronhouders en 

datasets in ogenschouw te nemen. 

Beschikbaarheid binnen het domein water 

Het werkveld oppervlakte water is over algemeen goed beschikbaar maar nog niet altijd in de vorm 

volgens de principes om her te gebruiken. Binnen het werkveld marien is veel data beschikbaar 

welke goed en direct is te gebruiken voor hergebruik. Grondwater is wel beschikbaar maar niet 

direct volgens de principes om direct te gebruiken. afvalwater en waterveiligheid zijn het meest 

diffuus. 

Bruikbaarheid binnen het domein water 

Oppervlaktewater en ruimte en water scoren hoog omdat deze voldoen aan wetgeving zoals 

kaderrichtlijn water. Voor waterveiligheid zijn onderdelen van legger wettelijk verankerd. Bij 

Grondwater is de kaderrichtlijnwater en een aantal INSPIRE-datasets wettelijk verankerd maar veel 

aanbod wat dat niet is maar wel geaccepteerd door de community. 

Het aantal bronhouders is erg verschillend per werkveld. Voor marien is deze vrij beperkt tot een 

paar bronhouders maar waar lokale data geleverd wordt zoals bij grondwater is het aantal groot. 

Er is hierboven in beeld gebracht welke autonome ontwikkelingen we voorzien op het gebied van 

aanbod van data.(en wet- en regelgeving). Deze ontwikkelingen zijn omvangrijk en relevant voor de 

ontwikkelingen van het Informatiehuis en mogen niet los van elkaar worden gezien. De impact 

hiervan op inhoud, scope en kosten is momenteel nog niet te overzien.  
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4.6 Governance Informatiehuis Water 

In deze paragraaf schetsen we het voorkeursmodel voor de invulling van de governance voor het 

Informatiehuis Water. Dit voorkeursscenario is gebaseerd op de informatie die op dit moment 

(november 2015) beschikbaar is. 

4.6.1 Positionering 

Op basis van de uitgevoerde analyse zien we het Informatiehuis Water in eerste instantie als een 

centraal loket om gegevens te ontsluiten voor afnemers. Evenals voor de overige informatiehuizen 

gaat het hierbij om afnemers bevoegde gezagen, initiatiefnemers en belanghebbenden. Voor deze 

doelgroepen komt het Informatiehuis tegemoet aan de bestaande behoefte om de versnippering in 

de informatievoorziening te beperken en de inzichtelijkheid van wet- en regelgeving te vergroten. 

De bronhouders voor de gegevens die via het Informatiehuis Water beschikbaar worden gesteld zijn 

publieke en private partijen. Aan de publieke kant gaat het om: 

 Rijkswaterstaat 

 gemeenten 

 provincies 

 waterschappen 

Het Informatiehuis Water wint zelf geen gegevens in, maar stelt het alleen gegevens beschikbaar 

die door andere partijen worden aangeleverd. Naast het beschikbaar stellen van deze gegevens 

speelt het Informatiehuis Water ook een rol in het vergroten van de uitwisselbaarheid van gegevens. 

Dit doet het Informatiehuis door het bevorderen van het gebruik van kwaliteitsnormen en 

berichtenstandaarden.  

We denken bij de invulling van Informatiehuis Water meer in termen van een stelsel dan van een 

systeem. Dit stelsel is te ontwikkelen door in de loop van de tijd meer en meer (bestaande of nieuw 

te ontwikkelen) modules toe te voegen. In het vervolg gaan we hier nader op in. 

4.6.2 Sturing 

Het uitgangspunt voor het Informatiehuis Water is om bronhouders zo veel mogelijk in de lead te 

laten daar waar het gaat om het beschikbaar stellen van gegevens. Het gaat hierbij om zowel 

onbewerkte als bewerkte gegevens. De verantwoordelijkheid hiervoor is wettelijk vast te leggen. 

Gegeven deze verantwoordelijkheid is het aan bronhouders om, gegeven de kaders die gelden voor 

het digitale stelsel, invulling te geven aan het Informatiehuis Water. We zien het informatiehuis als 

een faciliteit die hen ter beschikking staat om invulling te geven aan hun verantwoordelijkheid. 

Bronhouders zijn zowel opdrachtgever als ook eigenaar van het Informatiehuis. De aansturing 

geschiedt dan ook door de gezamenlijke bronhouders, te weten Rijkswaterstaat, de provincies, de 

waterschappen en de gemeenten. Samen richten zijn een bestuurlijke structuur in (zie vervolg).  
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Het Ministerie van IenM richt zich gegeven de verantwoordelijkheid van bronhouders op het bepalen 

en handhaven van de functionele kaders voor het Informatiehuis: 

 als stelselverantwoordelijke voor de Omgevingswet en het digitale stelsel stelt het departement 

eisen aan de technische en functionele aansluiting van het Informatiehuis Water op het DSO, 

waarbij het er vooral om gaat om de uitwisseling van gegevens van bronhouders naar afnemers 

te borgen. Dit door het bepalen van generieke uitwisselingsstandaarden 

 als beleidsverantwoordelijke voor het waterdomein stelt het departement eisen aan de kwaliteit 

van de gegevens die beschikbaar komen via het Informatiehuis en bepaalt het ook de specifieke 

invulling van de uitwisselingsstandaarden die binnen het domein van water gebruikt worden. 

Voor de kwaliteitsstandaarden en uitwisselingsstandaarden geldt dat het Ministerie van IenM deze 

vaststelt op voorstel van de bronhouders. De bronhouders doen samen met afnemers en 

ondersteund door het Informatiehuis voorstellen aan het departement. Deze voorstellen kunnen 

rekenen op een breed draagvlak. De goedkeuring door het Ministerie van IenM is als het ware een 

formaliteit en daarmee vooral een borgingsmiddel.  

De bronhouders geven (mede op basis van afnemers, zie vervolg) gezamenlijk sturing aan het 

Informatiehuis Water. Ze richten hiervoor een bestuursstructuur in. Via deze structuur bepalen ze de 

activiteiten van het Informatiehuis en de financiële kaders die hierbij gelden. De bronhouders leggen 

via deze bestuursstructuur ook verantwoording af aan het Ministerie van IenM over de toepassing 

van de aangereikte kaders. 

Het Informatiehuis staat onder leiding van een huismeester. Deze huismeester geeft leiding aan de 

dagelijkse uitvoering van de activiteiten en legt hierover verantwoording af aan de bestuursstructuur, 

die zoals eerder aangegeven opereert namens de gezamenlijke bronhouders. Gezien de breedte 

van het waterdomein in termen van werkvelden, de complexiteit van deze werkvelden en het grote 

aantal belanghebbenden is ons advies om het huismeesterschap te beleggen bij een partij die deze 

rol vanuit een neutraal perspectief kan uitvoeren, die informeel gezag heeft bij partijen en in staat is 

om partijen bij elkaar te brengen . Waarbij het de voorkeur heeft dat deze partij niet ook de rol van 

bronhouder dan wel afnemer vervult. Dit om het mogelijk te maken om de huismeester vanuit een 

overkoepelend en een qua belangen neutraal perspectief te laten opereren. Concreet stellen we 

voor om het huismeesterschap te beleggen bij het huidige Informatiehuis Water. Dit is nu actief als 

samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, de provincies en de waterschappen. Later is te 

bepalen of het voor de hand ligt dat het huidige Waterschapshuis als gastheer blijft opereren of dat 

andere opties meer voor de hand liggen. In het vervolg van dit hoofdstuk beschrijven de praktische 

invulling van het voorstel om het huismeesterschap bij het huidige Informatiehuis Water te beleggen 

en de transitie die hiervoor nodig is.  

De bronhouders dragen de eindverantwoordelijkheid voor de (kwaliteit van de) gegevens die via het 

Informatiehuis beschikbaar gesteld worden. Het Informatiehuis doet een check op de kwaliteit van 

deze gegevens en het gebruik van de vereiste standaarden, en spreekt bronhouders aan op 

tekortkomingen hierin. Het Informatiehuis heeft aanvullend echter geen wettelijk vastgelegde 
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interventiemogelijkheden in de richting van de bronhouders om verbeteringen te door te voeren. De 

bronhouders zijn en blijven zelf verantwoordelijk. Het is wel mogelijk dat zij het Informatiehuis 

gezamenlijk een bepaald mandaat geven om te acteren op tekortkomingen in de aanlevering door 

bronhouders. 

Het Informatiehuis stelt periodiek wel rapportages op met een beschrijving van de kwaliteit van 

gegevens en het gebruik van standaarden per bronhouder. Mede hierdoor geeft het Informatiehuis 

wel prikkels om de kwaliteit te verbeteren. Tevens gebeurt dit door benchmarks, audits, best 

practices, peer reviews, etc. Dit zijn middelen die alle druk zetten op (slecht presterende) 

bronhouders om de aanlevering van gegevens aan het Informatiehuis te verbeteren.  

Het Ministerie van IenM richt zich op de kwaliteitsborging op systeemniveau en spreekt bronhouders 

indien nodig aan op basis van de wettelijke kaders. Hiervoor kan het departement, indien dit niet 

strijdig is met de verantwoordelijkheid op het gebied van inspectie, mogelijk gebruik van 

ondersteuning door de ILT. Aan het niet voldoen aan de kaders door bronhouders kunnen vanuit 

het Ministerie van IenM sancties worden verbonden, zoals het beperken van de toegang tot het 

Informatiehuis dan wel het digitale stelsel.  

4.6.3 Uitvoering 

De activiteiten van het Informatiehuis splitsen we uit in uitvoerende, ondersteunende en sturende 

processen. Deze processen zijn opgenomen in de onderstaande tabel. Het gaat hierbij om een 

totaaloverzicht, een eindbeeld, waar in een later stadium nog keuzes in te maken zijn met 

betrekking tot de planning.  

Voor het huidige Informatiehuis Water geldt dat een deel van dit eindbeeld al is ingevuld. In de 

onderstaande tabel zijn derhalve alle functies die al worden ingevuld cursief weergegeven. 

 

Categorie Processen 

Uitvoerend  Ontvangen van brongegevens 

 Beheren van brongegevens 

 Beschikbaar stellen van brongegevens 

 Valideren van brongegevens: 

 Checken op voldoen aan kwaliteitseisen 

 Checken op gebruik van standaarden 

 Opslaan van brongegevens (en historie) 

 Converteren van gegevens (omzetten van brongegevens naar ander formaat) 

 Sorteren van brongegevens (indelen van brongegevens in verschillende datasets) 

 Samenvatten van brongegevens (bepalen van kenmerken van brongegevens) 

 Aggregeren van brongegevens (combineren van meerdere brongegevens) 

 Verrijken van brongegevens (toevoegen van gegevens aan brongegevens) 

 Verwerken van brongegevens (opnemen van brongegevens in 
informatieproducten) 

 Beschikbaar stellen van bewerkte gegevens 
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Categorie Processen 

Ondersteunend  Ontwikkelen, beheren en onderhouden van standaarden: 

 Opstellen, beheren en onderhouden van kwaliteitsnormen 

 Opstellen, beheren en onderhouden van gegevenscatalogus 

 Beheren van uitvoerende processen (proces- en kwaliteitsmanagement) 

Sturend  Doorlopen sturingscyclus: 

 Opstellen van lange termijn plan 

 Opstellen van jaarplan en begroting 

 Opstellen van rapportages, jaarverslag en jaarrekening 

 Onderhouden relatie met opdrachtgever(s) en eigenaar(s) 

 Voeren regie over aanlevering van brongegevens door bronhouders 

 Onderhouden van afstemmingsrelatie met: 

 Afnemers (strategisch /tactisch /operationeel) 

 Bronhouders (strategisch /tactisch /operationeel) 

 Laan voor de Leefomgeving en andere Informatiehuizen 

 

Voor het doorlopen van deze processen is behoefte aan een uitvoeringsorganisatie. Deze 

organisatie opereert onder aansturing van de bronhouders. De operationele aansturing is in handen 

van de huismeester van het Informatiehuis. 

4.6.4 Vraagsturing 

Een belangrijk element in de governance van het Informatiehuis Water is de vraagsturing. Het kader 

hiervoor wordt gevormd door de wettelijke eisen die gesteld worden aan het Informatiehuis. Binnen 

deze wettelijke kaders geven afnemers gezamenlijk invulling aan de vraagsturing. Deze afnemers 

zijn bevoegde gezagen, initiatiefnemers en belanghebbenden. De sturing heeft betrekking op de 

informatieproducten die het Informatiehuis dient aan te leveren ten behoeve van de 

onderzoeksproducten die de grondslag vormen voor de besluiten met rechtsgevolgen.  

De verantwoordelijkheid voor het invullen en borgen van de vraagsturing ligt bij de bronhouders. Zij 

hebben immers de verplichting om de informatieproducten beschikbaar te stellen die afnemers 

nodig hebben. De bronhouders kunnen het Informatiehuis een rol geven in het voeren van de regie 

hierop. Dit betekent dat het Informatiehuis de activiteiten organiseert en coördineert die nodig zijn 

om de afnemers bij de informatievoorziening te betrekken. De activiteiten richten zich op: 

 het inventariseren van de wensen en behoeften 

 het clusteren en prioriteren van deze wensen en behoeften (vraagbundeling) 

 het opstellen van business cases voor nieuwe/verbeterde informatieproducten 

 het organiseren van besluitvorming over de business cases 

 het bewaken van de uitvoering van business cases 

 het informeren van afnemers over deze voortgang. 
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Indien nodig wordt hierbij samengewerkt dan wel afgestemd met andere informatiehuizen, 

bijvoorbeeld daar waar het gaat om gezamenlijke informatieproducten of onderlinge leveringen van 

gegevens. 

In de vraagsturing wordt een onderscheid gemaakt tussen de sturing op enerzijds strategisch en 

anderzijds tactisch /operationeel niveau: 

 op strategisch niveau vindt overleg plaats over de doelstellingen en scope van het 

Informatiehuis en de omgang met kwaliteitsnormen en standaarden (‘wat’) 

 op tactisch /operationeel niveau gaat het overleg over praktische invulling van de 

gegevensstromen en de uitvoering van activiteiten door het Informatiehuis (‘hoe’). 

Aan beide niveaus wordt invulling gegeven door een overleg tussen bronhouders (eventueel 

vertegenwoordigd door het Informatiehuis) en vertegenwoordigers van bevoegde gezagen, 

initiatiefnemers en belanghebbenden. Vanuit het overleg met hen komen voorstellen, waarover de 

bestuursstructuur van het Informatiehuis definitieve besluiten neemt. Deze bestuursstructuur 

bepaalt dus zelf hoe zij met voorstellen van afnemers (verwerkt tot business cases) omgaat. 

Mochten afnemers zich onvoldoende gehoord voelen, dan is er een mogelijkheid om te escaleren 

naar het Ministerie van IenM, die de gezamenlijke bronhouders via de bestuursstructuur van het 

Informatiehuis kan aanspreken.  

De vraagsturing voor het Informatiehuis Water dient te worden ingebed in de bredere structuur voor 

de vraagsturing voor digitaal stelsel omgevingswet (DSO)het digitaal stelsel omgevingswet (DSO) 

en af te stemmen op de inrichting van de vraagsturing voor de overige informatiehuizen. Beide zijn 

op dit moment niet inzichtelijk. 

4.6.5 Financiering 

Voor de financiering van het Informatiehuis Water is een onderscheid te maken in verschillende 

componenten: 

De ontwikkeling van het Informatiehuis is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het Ministerie 

van IenM en de bronhouders. Het departement is betrokken vanuit het bepalen van de kaders. De 

bronhouders geven vanuit deze kaders naar eigen believen invulling aan het Informatiehuis. De 

financiering geschiedt door beide partijen gezamenlijk, waarbij nadere afspraken te maken zijn over 

de exacte verdeling: 

 de gegevenssets die via het Informatiehuis beschikbaar komen 

 voor bestaande gegevenssets zijn bronhouders nu al verantwoordelijk. Dit blijven zij ook in de 

toekomst. Dit betekent dat zij ook de kosten hiervan dragen. In het geval de eisen aan de 

kwaliteit van deze gegevens toenemen of aanvullende standaarden gaan gelden, vindt over de 

kostenverdeling overleg plaats tussen het Ministerie van IenM en de bronhouders 
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 voor nieuwe gegevenssets geldt het principe van ‘de gebruiker betaalt’. Dit betekent dat de 

partij(en) die baat heeft (hebben) bij de gegevens ook opdraaien voor de kosten hiervan. Per 

gegevens set is te bepalen welke partijen het hier betreft 

 de reguliere activiteiten van het Informatiehuis zijn te financieren door de bronhouders. Het 

Informatiehuis is immers een faciliteit die zij binnen de gelende kaders kunnen inzetten aan hun 

verplichtingen te voldoen. In een going concern situatie is de verwachting dat het Informatiehuis 

ook leidt tot besparingen voor bronhouders, bijvoorbeeld door een eenvoudigere en meer 

gestandaardiseerde gegevensaanlevering. 

4.6.6 Zelfstandige entiteit met eigen rechtsvorm 

In het hoofdstuk over de generieke governance is aangegeven dat het mogelijk niet noodzakelijk, 

maar wel handig is om aan een Informatiehuis invulling te geven door hier een zelfstandige 

juridische entiteit van te maken en een rechtsvorm aan toe te kennen. Dit is mogelijk door een 

Informatiehuis onder te brengen bij een bestaande juridische entiteit of door een nieuwe juridische 

entiteit op te richten.  

Voor het waterdomein is ons advies om voor het Informatiehuis Water een nieuwe zelfstandige 

entiteit op te richten en dus niet onder te brengen bij een bestaande entiteit. Een belangrijk 

argument hiervoor is dat het domein nogal breed is, met daarbinnen een uitgebreid aantal, sterk 

uiteenlopende werkvelden. Bij deze werkvelden is een groot aantal partijen betrokken. Deze partijen 

opereren veelal binnen een of enkele werkvelden en overzien het totale domein slechts in beperkte 

mate. Daarnaast hebben de partijen veelal een eigen belang, veelal als bronhouder en bevoegd 

gezag, hetgeen een belemmering kan zijn voor het onpartijdig en onafhankelijk opereren van het 

Informatiehuis. Een laatste argument is dat er geen partij is die het draagvlak heeft van alle andere 

partijen. De keuze voor een bestaande partij kan de realisatie van het Informatiehuis hierdoor 

belemmeren.  

Ons advies is om voor het Informatiehuis Water te werken met een nieuwe juridische entiteit met 

een eigen rechtsvorm. De exacte rechtsvorm is later te bepalen.  

4.7 Praktische invulling 

Het Informatiehuis Water is op een pragmatische manier te ontwikkelen. Dit houdt in dat de basis 

gevormd kan worden door het huidige Informatiehuis Water. Binnen deze organisatie is veel kennis 

en kunde beschikbaar, die ook in de toekomst benodigd is. Daarnaast zijn recentelijk vanuit de 

deelnemende partijen stappen ondernomen om governance en aansturing, toekomstvisie en het 

begrotings- en verantwoordingsproces transparanter te maken.  

Om te kunnen functioneren als een Informatiehuis à la de Omgevingswet dienen wel aanpassingen 

doorgevoerd te worden in governance, organisatie, processen en formatie van het huidige 

Informatiehuis Water. Daarnaast zijn de activiteiten van het Informatiehuis onder te brengen in een 

nieuwe juridische entiteit (zie voorgaande paragraaf). 
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Ons voorstel is om de transitie in de richting van het nieuwe Informatiehuis Water te laten 

voorbereiden in opdracht van een stuurgroep die is samengesteld uit een bestuurlijke 

vertegenwoordiging van de vier overheidslagen, zijnde portefeuillehouders informatiemanagement. 

Hierbij geldt dat taken en verantwoordelijkheden voor wat betreft management en uitvoerend niveau 

van het huidige Informatiehuis Water gescheiden blijven van de taken en verantwoordelijkheden 

met betrekking tot de transitie. Dit betekent dat de eigenstandige taak van het huidige Informatiehuis 

in stand blijft en niet vermengd wordt met de transitie. 

De stuurgroep voor de ontwikkeling van het nieuwe Informatiehuis bestaat vanaf de start uit 

vertegenwoordigers van het Ministerie van IenM en de categorieën van bronhouders, te weten 

Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en waterschappen. Gezamenlijk dragen zij zorg voor een 

nadere uitwerking van de definitie en een concreet ontwerp van het nieuwe Informatiehuis, en het 

transitieplan om het huidige Informatiehuis om te vormen. Over dit laatste punt vindt overleg plaats 

met het bestuur van het huidige Informatiehuis. 

Op termijn wordt de stuurgroep omgevormd tot het nieuwe bestuur van het Informatiehuis, waarbij 

het Ministerie van IenM niet meer vertegenwoordigd is. Dit bestuur vervangt het bestuur van het 

huidige Informatiehuis Water. Onder leiding van het nieuwe bestuur wordt het Informatiehuis 

stapsgewijs uitgebouwd.  

Zoals eerder aangegeven denken we voor de uitbouw van het huidige Informatiehuis Water meer in 

termen van een stelsel dan van een systeem. Dit stelsel is te ontwikkelen door in de loop van de tijd 

meer en meer (bestaande of nieuw te ontwikkelen) modules toe te voegen. Het accent in het stelsel 

dient wat ons betreft te liggen op het op één centrale plaats beschikbaar stellen van gegevens voor 

afnemers en het vergroten van de uitwisselbaarheid van deze gegevens (zorgen voor juiste 

‘stekkers’ en ‘stopcontacten’).  

Gedurende de stapsgewijze ontwikkeling van het Informatiehuis is behoefte aan continue reflectie 

en evaluatie, en het op basis hiervan bijsturen van ontwikkelingen. Op voorhand is geen 

uitgekristalliseerd eindbeeld neer te zetten, waar projectmatig naar toe gewerkt gaat worden. Het 

eindbeeld zal mede door parallelle ontwikkelingen binnen het waterdomein aan verandering 

onderhevig zijn. De sturing dient hierop te worden aangepast. 

Om het Informatiehuis te realiseren, dient aan een aantal essentiële randvoorwaarden te worden 

voldaan: 

 Duidelijkheid over de eisen die vanuit de Omgevingswet en de onderliggende wet- en 

regelgeving aan het Informatiehuis gesteld worden. 

 Helderheid over de governance en de activiteiten van het DSO en de aansluiting van het 

Informatiehuis hierop. 

 Financiële afspraken over de initiële investeringen in het Informatiehuis, evenals de toekomstige 

exploitatie. 
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 Commitment van bronhouders (bijvoorbeeld in vorm van samenwerkingsovereenkomst) om het 

Informatiehuis in samenspraak met het Ministerie van IenM te realiseren. 

 Betrokkenheid van afnemers in de vorm van bevoegde gezagen, initiatiefnemers en 

belanghebbenden, om invulling te geven aan de vraagsturing (initieel en structureel). 

 Bereidheid van bestaande organisaties en samenwerkingsverbanden om bij te dragen aan de 

ontwikkeling van het nieuwe Informatiehuis Water en hiermee samen te werken. 

 Scherpe afbakening van de scope van het Informatiehuis (o.a. ten aanzien van besluiten met 

rechtsgevolgen) en de inhoudelijke raakvlakken met andere informatiehuizen. 
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5. Informatiehuis Bodem&ondergrond 

5.1 Inleiding 

Binnen het domein bodem en ondergrond komen verschillende werelden bij elkaar: milieu 

hygiënische kwaliteit, bodemopbouw, ondergrondse infra, grondwater, bodemenergie, archeologie 

en grond- en delfstoffen. Daarnaast zijn er verschillende wettelijke kaders zoals de Wet 

bodembeheer (Wbb) met het Besluit Bodemkwaliteit, de Wet milieubeheer (Wm) en de 

Mijnbouwwet.  

In dit hoofdstuk schetsen we een beeld van de invulling en governance van Informatiehuis 

Bodem&ondergrond op basis van de op dit moment beschikbare informatie (december 2015). 

Daartoe zullen we eerst de IST-situatie – het vertrekpunt - beschrijven. We bespreken 

achtereenvolgens:  

 Ontwikkelingen in het domein bodem en ondergrond (§5.2). 

 Raakvlakken met andere informatiehuizen (§5.3). 

 Werkvelden in het domein bodem en ondergrond (§5.4). 

 Het krachtenveld (§5.5). 

 Aanbod en kwaliteit van data over bodem en ondergrond (§5.6). 

Vervolgens gaan we op basis van het beschreven vertrekpunt nader in op de SOLL-situatie: de 

inrichting en governance van het Informatiehuis Bodem&ondergrond (§5.7 en §5.8). 

5.2 Ontwikkelingen in het domein bodem en ondergrond 

De Nederlandse bodem en ondergrond worden in toenemende mate gebruikt voor uiteenlopende 

activiteiten zoals ondergronds bouwen, aardwarmtewinning (geothermie), CO2-opslag, 

schaliegaswinning, bodemenergie en de winning van bouwgrondstoffen. Mede als gevolg van dit 

toenemend gebruik is zowel beleid als wet- en regelgeving met betrekking tot bodem en ondergrond 

in beweging.  

De invulling van de Omgevingswet met betrekking tot bodem en ondergrond is nog niet 

uitgekristalliseerd. Er wordt bijvoorbeeld hard gewerkt aan de uitvoeringsregelgeving (AMvB’s) en 

de Wet bodembeheer (Wbb) die als aanvullingswet op zal gaan in de Omgevingswet. Tegelijkertijd 

wordt onder andere gewerkt aan de Structuurvisie Ondergrond (STRONG), de introductie van de 

Basisregistratie Ondergrond (BRO) en een initiatief van overheden en netbeheerders om informatie 

uit te combineren en centraal te ontsluiten (BIDON). 

Omdat er nog veel onzeker is met betrekking tot de invulling van zowel beleid als wet- en 

regelgeving, kunnen we nog geen compleet beeld schetsen van de mogelijke inrichting en 

governance van het Informatiehuis Bodem&ondergrond. In deze paragraaf zullen we daarom eerst 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bodem-en-ondergrond/documenten/brochures/2012/09/20/infoblad-aardwarmtewinning
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ingaan op de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van zowel beleid als wet- en regelgeving 

voor bodem en ondergrond. 

STRONG  

Tegen de geschetste achtergrond van toenemend gebruik van bodem en ondergrond werkt het rijk 

samen met andere overheden aan de Structuurvisie Ondergrond (STRONG). De STRONG gaat 

over ruimtelijke activiteiten ten aanzien van de ondergrond die voor Nederland van belang zijn. Met 

deze structuurvisie kunnen partijen bijvoorbeeld aardwarmtewinning en gasopslag afwegen tegen 

andere functies in een gebied. De Structuurvisie Ondergrond komt naar verwachting in het voorjaar 

van 2016 uit. 

Convenant bodem en ondergrond 2016-2020 

In het convenant bodem en ondergrond 2016-2020 hebben het Rijk, IPO, VNG en de Unie van 

waterschappen onder andere afspraken gemaakt over het delen van kennis over bodem en 

ondergrond, het verbeteren van wettelijke instrumentarium (herziening van de Wet 

bodembescherming) en het organiseren van informatiebeheer. Hoofddoelstelling van het convenant 

is een verdere ontwikkeling naar een duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van de bodem en 

ondergrond. 

BRO 

Tegelijkertijd met de ontwikkeling van het Informatiehuis Bodem&ondergrond wordt gewerkt aan de 

implementatie van de Basisregistratie Ondergrond (BRO). In september 2015 is het wetsvoorstel 

BRO zowel door 1ste als 2de kamer aangenomen. De basisregistratie Ondergrond (BRO) bevat 

gegevens over geologische en bodemkundige opbouw en, voor zover van belang voor het benutten 

van natuurlijke hulpbronnen in de ondergrond, ondergrondse constructies en gebruiksrechten. De 

inhoud van de BRO wordt in verschillende tranches gerealiseerd. De wet BRO treedt in werking op 

1 januari 2017 voor de eerste tranche van registratieobjecten. Dat betekent dat bronhouders die 

wettelijke gegevens bijhouden van deze datum gegevens moeten aanleveren aan de landelijke 

voorziening. Vanaf 2018 zijn overheidsorganisaties en de organisaties die werken in opdracht van 

overheden verplicht om gebruik te maken van de BRO.  

De BRO kent inhoudelijk veel overlap met het Informatiehuis Bodem&ondergrond, maar maakt 

onderdeel uit van het separate stelsel van basisregistraties. De discussie over hoe de BRO en het 

Informatiehuis Bodem&ondergrond zich tot elkaar verhouden wordt nog gevoerd. In dit onderzoek 

hanteren we als uitgangspunt dat de BRO niet op zal gaan in het Informatiehuis 

Bodem&ondergrond. 

BIDON 

Bodeminformatie Delen door Overheid en Netbeheerders (BIDON) is een gezamenlijk initiatief van 

overheden en netbeheerders om data en informatie over bodemverontreiniging te combineren en 

centraal te ontsluiten. Om data en informatie uit te kunnen wisselen wordt gebruik gemaakt van de 
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open standaard SIKB0101. BIDON zou in 2018 operationeel moeten zijn. Mogelijk wordt BIDON 

opgenomen in de tweede fase van de BRO, maar ook BIDON zou ook onderdeel kunnen worden 

van het Informatiehuis Bodem&ondergrond.  

 

Wbb 

De Wet bodembescherming (Wbb) stelt regels om de bodem te beschermen. De Wbb maakt 

duidelijk dat grondwater een onderdeel van de bodem is. Daarnaast worden de sanering van 

verontreinigde bodem en grondwater door middel van de Wbb geregeld. Ook lozingen in of op de 

bodem kunnen op grond van de Wbb worden gereguleerd. De Wbb wordt momenteel herzien en zal 

als aanvullingswet opgaan in de Omgevingswet. Naar verwachting zal de nieuwe Wbb het aantal 

beschikkingen verminderen en daarmee impact hebben op de omvang van besluiten met 

rechtsgevolgen die binnen de scope van het Informatiehuis Bodem&ondergrond passen.  

Van WION naar WIBON 

Waar de keuze is gemaakt ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen) niet op te nemen in de 

BRO, ligt de vraag in hoeverre en op welke wijze gegevens over ondergrondse infrastructuur 

worden verstrekt via het Informatiehuis Bodem&ondergrond nog open. De Wet informatie-

uitwisseling ondergrondse netten (WION) vormt de wettelijke basis voor de registratie van de ligging 

van kabels en leidingen. De WION verplicht gravers (grondroerders) om machinale 

graafwerkzaamheden bij het Kadaster te melden. Kabel- en leidingbeheerders moeten volgens de 

wet digitale gegevens over (ondergrondse) kabels en leidingen binnen vastgestelde nauwkeurigheid 

beschikbaar stellen wanneer het Kadaster daarom vraagt. De WION wordt momenteel aangepast 

en gaat WIBON heten. Naar schatting zal de WIBON voor 80% tot 90% gelijk zijn aan de WION, 

met als verschil dat er nieuwe autorisaties worden gedefinieerd voor het opvragen van informatie 

over ondergrondse netwerken. Achtergrond van deze wijziging is nieuwe Europese regelgeving 

(Richtlijn Breedband, 2014/61/EU) om snelle breedbandnetwerken te stimuleren.  

5.3 Raakvlakken met andere informatiehuizen 

Veel objecten en activiteiten boven de grond zijn ook onder de grond te vinden. Waar de 

informatiehuizen binnen het DSO boven de grond op thema zijn ingedeeld, gaat het Informatiehuis 

Bodem&ondergrond over veel verschillende thema’s. Het Informatiehuis Bodem&ondergrond kent 

daarom raakvlakken met vrijwel alle andere informatiehuizen. Onderstaande tabel geeft inzicht in 

deze raakvlakken.  

Informatiehuis Raakvlakken (thema’s) 

Water Grondwater; bodemenergie 

Cultureel erfgoed Archeologie 

Externe veiligheid Buizen en leidingen 

Natuur Bodemkwaliteit –en opbouw 

Ruimte Contouren 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

53260 66 

Bouw Ondergrondse bouwactiviteiten 

afval Ondergrondse opslag; grondverzet 

Tabel 5.1 Raakvlakken tussen het Informatiehuis Bodem&ondergrond en andere informatiehuizen. 

5.4 Werkvelden bodem en ondergrond 

Op basis van onze analyse zoals beschreven hoofdstuk 2 en uitgewerkt in de bijlagen 5 en 6a, 6b 

en 6c komen we tot het volgende voorstel voor de werkveldindeling Informatiehuis Bodem: 1) 

Milieuhygiënische kwaliteit; 2) Delfstoffen en geothermie; 3) Ontgrondingen en 4) Bodemopbouw. 

Deze analyse is uitgevoerd met de dagelijkse praktijk als uitgangspunt en weergeeft daarom de IST 

situatie. Op basis van de dagelijkse praktijk wordt grondwater in 2 informatiedomeinen (Water en 

Bodem&ondergrond) genoemd.  

 

1. Milieuhygiënische kwaliteit 

Dit werkveld gaat over de milieu hygiënische kwaliteit van bodem, grondwater en waterbodem. 

Het gaat daarbij om de milieu hygiënische kwaliteit die wordt beïnvloed door antropogene 

activiteiten.  

2. Delfstoffen en geothermie  

Dit werkveld kent twee onderdelen, te weten (1) Geothermie, oftewel winning van warmte, dat 

plaats heeft vanaf 500m diepte, en (2) Mijnbouw, oftewel winning van delfstoffen vanaf 100m 

diepte op zowel land als op zee. De informatiestroom van het laatste onderdeel wordt 

gedomineerd door enkele grote partijen die in eigen datavoorziening investeren. Vanwege de 

dominantie en bereidheid van grote partijen om te investeren in eigen datavoorzieningen is het 

te overwegen om Mijnbouw buiten de scope van het Informatiehuis 

Bodem&ondergrondondergrond te plaatsen.  

Tegelijkertijd is zowel het werkveld geothermie als de diepe ondergrond in brede zin figuurlijk in 

beweging. Het gebruik van de (diepe) ondergrond neemt toe met de komst van relatief nieuwe 

activiteiten zoals opslag van gas en CO2. Dit toenemende gebruik van de (diepe) ondergrond 

vormt tevens de aanleiding voor de structuurvisie ondergrond (STRONG) De ontwikkeling kan 

een overweging zijn om te kiezen voor een bredere scope voor het Informatiehuis 

Bodem&ondergrond met betrekking tot delfstoffen en geothermie, opdat de gegevens ook een 

breder belang kunnen dienen. Het Informatiehuis kan zou het voorkomen van tegenstrijdige 

belangen als gevolg van verkeerde of onvolledige informatie (dat er ook is vanuit besluiten met 

rechtsgevolgen) in de uitvoeringspraktijk kunnen ondersteunen. 

3. Ontgrondingen 

Dit werkveld kent twee onderdelen, te weten (1) Commerciële delfstoffenwinning aan het 

oppervlakte, tot 100m diepte op land en op zee, en (2) Overige ontgrondingen in het kader van 

ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen. De informatiestroom van commerciële 

delfstoffenwinning wordt gedomineerd door enkele grote partijen. Vanwege de dominantie van 

grote partijen is het te overwegen om gegevens ten behoeve van commerciële 

delfstoffenwinning buiten de scope van het Informatiehuis bodem&ondergrond te plaatsen. Net 
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als voor het werkveld delfstoffen en geothermie geldt voor het werkveld ontgronding dat het 

Informatiehuis Bodem&ondergrond met eenduidige informatie kan helpen om de 

belangafweging van verschillende activiteiten en initiatieven te ondersteunen. Dit kan zowel in 

de verkenningsfase als de planfase van initiatieven.  

 

4. Bodemopbouw  

Dit werkveld voert onderzoek uit naar het draagvermogen van de ondergrond, in geval van 

activiteiten zoals de realisatie van grote constructies zoals gebouwen en kunstwerken. Het is 

van belang om te borgen dat constructies niet verzakken of dat er schade aan (bezit van) 

derden wordt veroorzaakt. In de ontwerpfase worden daarvoor met modellen en informatie van 

de bodemopbouw krachtenberekeningen uitgevoerd.  

 

De volgende onderdelen zijn binnen het Informatiehuis Bodem&ondergrond niet als zelfstandig 

werkveld benoemd: 

 

 Ondergrondse infra  

Ondergrondse infra is geen zelfstandig werkveld binnen scope van het Informatiehuis 

Bodem&ondergrond, omdat het aanleggen en onderhouden van kabels en leidingen niet 

vergunning plichtig is en daarom geen besluit met rechtsgevolgen kent. Verplicht onderzoek 

naar de Bodemkwaliteit bij graafwerkzaamheden valt bovendien onder de Arbowetgeving en valt 

daarom buiten schil 1 van het Informatiehuis Bodem&ondergrond.  

De aanleg van grote infrastructurele infra is doorgaans wel vergunning plichtig, maar raakt 

andere domeinen of werkvelden. Zo is de aanleg van een grote aardgasleiding logisch 

onderdeel van het Informatiehuis Externe Veiligheid en past mogelijke beïnvloeding van het 

grondwaterpeil bij het Informatiehuis Water (werkveld grondwater).  

Het aanbod van de informatie van kabels en leidingen is wel relevant in het kader van diverse 

onderzoeken en maakt in die zin wel onderdeel uit van het Informatiehuis, maar is geen 

onderdeel van schil 1. Meldingen vallen conform definitie in schil 2. 

 Grondwater 

Grondwaterkwaliteit is wel onderdeel van het Informatiehuis Boden- en ondergrond, maar 

onderdeel van het werkveld milieuhygiënische kwaliteit. Het gaat daarbij om de kwaliteit van 

bodem, grondwater en waterbodem zoals beïnvloed door antropogene activiteiten. De typen 

onderzoeken naar de kwaliteit van bodem, grondwater en waterbodem zijn vergelijkbaar in 

termen van informatiebehoefte en uitvoeringspraktijk en zijn om die reden bij elkaar in een 

werkveld geplaatst. Dit kan echter verwarring opleveren omdat zowel het wettelijke kader als de 

bevoegdheden voor deze onderdelen verschillend zijn. Zo is het wettelijke kader van 

waterbodem geregeld in de Waterwet en is het bevoegd gezag de waterbeheerder, terwijl het 

wettelijk kader voor bodem geregeld is in de Wet Bodembescherming en het bevoegd gezag 

doorgaans de provincie is. Grondwaterkwantiteit is onderdeel van het Informatiehuis Water. 
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 Opslag van bodemenergie maakt onderdeel uit van het Informatiehuis Water, werkveld 

grondwater.  

 Secundaire bouwstoffen en grondstoffen maken onderdeel uit van het Informatiehuis Afval & 

Grondstoffen.  

5.4.1 Milieuhygiënische kwaliteit  

 Binnen scope Buiten scope  

Wet- regelgeving Wet Bodembescherming /BUS, Bbk, KWALIBO, 

Wabo, Woningwet /model Bouwverordening, 

Wet Milieubeheer /Ab, Tracéwet, Waterwet /Blbi 

 Arbowet, Mijnbouwwet  

Geografisch  Tot 500m  

 tot 1 mijl van de kust 

 >500m  

 NCP  

Onderdelen Bodem (grond en grondwater) en 

waterbodem(kwaliteit) 

 

Activiteiten  Woningbouw 

 Aanleggen en aanpassen wegen 

 Aanleg grote ondergrondse infrastructurele 

leidingen 

 Aanleg ondergrondse infra 

 Infrastructurele ontwikkeling 

 Natuurontwikkeling 

 Industriële activiteiten met verplichtingen 

vanuit zorgplicht 

 Bemalen verontreinigd grondwater 

 Saneren verontreinigingen 

 Grondverzet (anders dan bovenstaande) 

 Lozen op water (IH Water) 

 Aanleg en onderhoud 

ondergrondse leidingen 

/kabels (meldingsplicht) 

 Saneren waterbodem 

 Lozingen op en in de bodem 

(IH Water, werkveld 

afvalwater) 

 Dijkverzwaring (IH Water, 

waterveiligheid) 

Besluiten   Bestemmingsplan (voorwaarden-stellend of 

ter aanpassing),  

 PIP, RIP 

 TB  

 Omgevingsvergunning (bouwen en aanleg) 

 Saneringsbeschikking 

 

 Klicmeldingen  

 Melding Bbk 

 Melding Blbi 

Toetsinstrumenten en 

rekenregels 

 Sanscrit, BIS toets, BoToVa, RTbodem, 

bodemloket, bodemkwaliteitskaarten 

 KLIC 

kwaliteitseisen 

informatie 

 NEN 5740, 5725, 5720, 5717, 5707, 5897 

 NTA5755 

 

Datamodellen, 

registers, standaarden 

 SIKB0101   

 

Binnen scope (en daarmee in schil 1): 

 SIKB is (nog) niet voorgeschreven, maar wordt beschouwd als best practice.  

 

Buiten scope (en daarmee in schil 2 of 3): 
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 Aanleg en onderhoud ondergrondse kabels en leidingen is meestal meldingsplicht en daarmee 

is deze activiteit buiten scope. Alleen de aanleg van ondergrondse grote infrastructurele 

leidingen (bijvoorbeeld aardgas) is vergunning plichtig en valt daarmee binnen scope. De 

informatie over kabels en leidingen is wel relevant voor vergunningplicht gerelateerde 

activiteiten zoals bijvoorbeeld de aanleg van ondergrondse infrastructuur. Het aanbod van deze 

data is binnen scope van het Informatiehuis.  

 Waterbodemsaneringen worden grotendeels door de waterbeheerder zelf uitgevoerd. Dit is 

vergunningsvrij.  

 

5.4.2 Delfstoffen en geothermie 

 Binnen scope  Buiten scope  

Wet- regelgeving Mijnbouwwet, Wabo  

Geografisch  Geothermie: > 500m  

 Mijnbouw /delfstoffen: > 100m  

 Mijnbouw: land en zee 

 Energieopslag tot 500m (IH Water, 

werkveld grondwater) 

 Delfstoffen aan oppervlakte 

(werkveld ontgrondingen) 

 Waterbodem (IH Water, werkveld 

oppervlaktewater) 

Onderdelen Geothermie, Mijnbouw KWO, HTO, MTO 

Activiteiten  Zoutwinning 

 Aardolie en aardgaswinning 

conventioneel 

 Geothermie 

 Opslag in zoutcavernes (gas, olie, 

perslucht, waterstof, etc.) 

 Opslag van aardgas in gasvelden 

 Opslag formatiewater in gasvelden 

 Aanleg WKO (IH Water, werkveld 

grondwater) 

 Opslag radioactief materiaal  

 Opslag CO2 in gasvelden 

 Opslag CO2 in aquifers 

Besluiten   Bestemmingsplan 

 Opsporingsvergunning  

 Omgevingsvergunning (bouw en 

aanleg) 

 Winningsvergunning 

 

Toetsinstrumenten en 

rekenregels 

 thermogis  

kwaliteitseisen 

informatie 

Best Practices Projectgebonden: 

 EZ levert voorschrift voor toetsing. 

 organisatie eis initiatiefnemer 

erkenning onderzoeksbureau 

Datamodellen, 

registers, standaarden 

Best Practices Niet transparant: 

 Vanwege vertrouwelijke informatie 

zijn toetsen niet openbaar 

 Toets staatstoezicht op de mijnen 

(SODM) door TNO 
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Buiten scope (en daarmee in schil 2 of 3): 

 Zie verwijzingen andere werkvelden.  

 Opslag radioactief materiaal is een incidentele activiteit en kent dergelijke specifieke eigen 

regelgeving, dat dit niet goed past in een uniform Informatiehuis.  

 De mogelijkheden van opslag CO2 in gasvelden en in aquifers zijn wettelijk geregeld, maar 

deze activiteiten wordt op korte termijn niet voorzien.  

 Doordat er geen vaste standaarden zijn (maar alleen projectgebonden) voor kwaliteitseisen van 

informatie zijn de projectgebonden eisen buiten scope geplaatst. 

5.4.3 Ontgrondingen  

 Binnen scope Buiten scope 

Wet- regelgeving Ontgrondingenwet, model Provinciale 

verordening, Nbwet /Passende beoordeling, 

FF-wet  

Concessieverlening, 

Individuele provinciale 

verordeningen 

Geografisch  Tot 100 m  

 Op land en op zee  

 

>100m (werkveld delfstoffen) 

Onderdelen  Delfstofwinning aan oppervlakte 

 Overige ontgrondingen 

 

Activiteiten  Commercieel winnen van delfstoffen 

 Ontgrondingen t.b.v. ruimtelijke en 

infrastructurele ontwikkelingen 

Ver(ont)diepen (IH Water, 

werkveld oppervlaktewater) 

Besluiten  Ontgrondingenvergunning  

Toetsinstrumenten en 

rekenregels 

Onbekend  

kwaliteitseisen informatie Best Practices  

Datamodellen, registers, 

standaarden 

Best Practices  

 

 

Buiten scope (en daarmee in schil 2 of 3): 

 Zie verwijzingen andere werkvelden.  

 Ontgrondingsactiviteiten vragen doorgaans om breed onderzoek. Deze onderzoeken vragen 

dan ook om meer gegevens dan binnen het werkveld ontgrondingen wordt aangeboden. De 

informatiebehoefte kan worden vervuld vanuit andere informatiehuizen/werkvelden:  

 Bodem hygiënische kwaliteit (werkveld) ־

 Bodemopbouw (werkveld) ־

 FF-toets (Informatiehuis Natuur) ־
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 Waterveiligheid (Informatiehuis Water) ־

 

5.4.4 Bodemopbouw  

 Binnen scope Buiten scope  

Belangrijkste wet- 

regelgeving 

Wabo, Regeling omgevingsrecht 

/Bouwbesluit /eurocode, (model) 

Bouwverordening, Tracéwet, Waterwet 

 

Geografisch Tot 30m  >100/500m (Mijnbouw) 

Onderdelen Geotechniek: 

 Draagkracht (in het kader van 

constructies etc. ) 

 Verzakkingen (in kader van naburige 

constructies etc.) 

 Zettingen 

 Aardkundige waarden 

(Cultuurhistorie) 

 Niet gesprongen 

Explosieven (IH Externe 

veiligheid) 

 Trillingen (IH Geluid) 

 Bodemdaling (Water, 

werkveld grondwater) 

Activiteiten  Aanleg en wijziging van Infrastructuur 

en Woningbouw, kunstwerken, 

grondlichamen 

 Opslag Bodemenergie (IH 

Water, werkveld grondwater) 

 

Besluiten  Omgevingsvergunning  

Toetsinstrumenten en 

rekenregels 

eurocode, CUR richtlijnen  

kwaliteitseisen informatie Best Practices  

Datamodellen, registers, 

standaarden 

Geen  

 

Buiten scope (en daarmee binnen schil 2 of 3): 

 Zie verwijzingen andere werkvelden.  

 

5.5 Krachtenveld 

Er zijn verschillende actoren te benoemen die een rol spelen bij de inrichting en governance van het 

Informatiehuis Bodem&ondergrond. De beoogde huismeester is Rijkswaterstaat. Afnemers van het 

Informatiehuis zijn bevoegde gezagen (het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen), 

initiatiefnemers en belanghebbenden in het kader van besluiten met rechtsgevolgen. Bronhouders 

van gegevens over bodem en ondergrond en beheerders van toetsingsinstrumenten zien we als 

leveranciers aan het Informatiehuis Bodem&ondergrond. Hierna wordt nader ingegaan op de 

belangrijkste bronhouders en beheerders van toetsingsinstrumenten.  

Bronhouders 
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Het domein bodem en ondergrond kent een grote verscheidenheid aan bronhouders en een 

versnipperd gegevensaanbod. Er zijn zowel publieke als private bronhouders (bijvoorbeeld 

netbeheerders) van gegevens over de bodem en ondergrond. De belangrijkste bronhouders zijn:  

 Ministerie van IenM 

 Ministerie van EZ 

 provincies (via Bij12) 

 gemeenten 

 waterschappen 

 Rijkswaterstaat 

 Kadaster 

 RIVM 

 TNO (Geologische Dienst Nederland) 

 Alterra 

 Netbeheerders 

Beheerders van toetsingsinstrumenten  

Toetsingsinstrumenten ondersteunen in de afweging of een bepaalde voorgenomen ontwikkeling 

mogelijk is of niet. Toetsingsinstrumenten kunnen variëren in type ( bijvoorbeeld modellen, 

datavalidatie) en maken gebruik van verschillende gegevensbronnen. Het RIVM heeft in opdracht 

van in 2014 geïnventariseerd welke toetsingsinstrumenten beschikbaar zijn voor het domein bodem 

en ondergrond. Met behulp van de inventarisatie van RIVM zijn de volgende toetsingsinstrumenten 

als de meest relevante te benoemen voor besluiten rechtsgevolgen in het domein bodem en 

ondergrond: de BUS Toets, Risicotoolbox Bodem, Bodem Toets- en Validatieservice, WKO-tool, 

Bodemloket en Bodemkwaliteitskaarten.  

Deze toetsingsinstrumenten worden beheerd door onderstaande organisaties:  

 Ministerie van IenM (BUS-toets, WKO-Tool). 

 RIVM (Risicotoolbox Bodem). 

 Rijkswaterstaat (Bodem Toets- en Validatieservice, Bodemloket, Bodemkwaliteitskaarten). 

 SIKB (Bodem Toets- en Validatieservice). 

 Informatiehuis Water (Bodem Toets- en Validatieservice). 
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5.6 Aanbod en kwaliteit van data over bodem en ondergrond 

In het streefbeeld van het DSO is in 2014 alle beschikbare informatie over bijvoorbeeld een locatie 

in 2024 met een klik op de kaart beschikbaar. Deze informatie is bedoeld voor besluiten met 

rechtsgevolgen en moet mede daarom kwalitatief op orde zijn. Om de kwaliteit op orde te brengen, 

moet de informatie voldoen aan drie basiseisen: de informatie is eenvoudig beschikbaar, bruikbaar 

voor het beoogde doel en bestendig voor de rechter. Door het versnipperde aanbod aan en de 

wisselende kwaliteit van gegevens over bodem en ondergrond kunnen we geen algemene 

uitspraken over de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en bestendigheid van bodem- en 

ondergrondgegevens doen. Tabel 5.2 weergeeft echter wel de uitkomsten van een analyse van het 

aanbod van data(sets) per werkveld binnen het domein bodem en ondergrond. De uitgebreide 

beoordeling is terug te vinden in bijlagen 6B en 8. 

 

Tabel 5.2 Aanbod, beschikbaarheid en bruikbaarheid van gegevens per werkveld/ 

 

Beschikbaarheid 

Beschikbaarheid betreft de mate waarin de data, informatie(producten) beschikbaar zijn, 

toegankelijk via (web)services en vindbaar zodat ze geschikt zijn om te (her)gebruiken. 

 

Als basis voor de beoordeling van de beschikbaarheid van datasets per werkveld is tabel 6a 

gebruikt. Deze tabel bevat een overzicht van het geïnventariseerde aanbod van 

datasets/databases. Per dataset/database is beschikbaarheid beoordeeld in 3 categorieën 1(goed), 

2(matig) en 3(slecht).  

 

Per werkveld is van het totaal aantal datasets het percentage per categorie berekend. De tabel 

hierboven geeft een indicatie hoe de verhouding is van de beschikbaarheid datasets/databases per 
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werkveld. Voor het totaalbeeld van de beschikbaarheid is het van belang ook het aantal 

bronhouders en datasets ogenschouw te nemen.  

 

Bruikbaarheid 

Onder bruikbaarheid verstaan we de mate waarin informatie voldoet aan (inter)nationaal 

geaccepteerde formaten, standaarden of informatiemodellen en geschikt bij de ondersteuning van 

de besluitvorming of gebruikersvraag. 

 

Als basis voor de beoordeling van de bruikbaarheid van datasets per werkveld is tabel 6c gebruikt . 

Deze tabel bevat een overzicht van het geïnventariseerde aanbod van datasets/databases. Per 

dataset/database is bruikbaarheid beoordeeld in 3 categorieën 1(goed), 2(matig) en 3(slecht).  

 

Per werkveld is van het totaal aantal datasets het percentage per categorie berekend. De tabel 

geeft een indicatie hoe de verhouding is van de bruikbaarheid datasets/databases per werkveld. 

Ook voor het totaalbeeld van de bruikbaarheid is het van belang om het aantal bronhouders en 

datasets in ogenschouw te nemen. 

 

5.6.1 Aandachtspunten beschikbaarheid 

Bij geen enkel werkveld wordt de beschikbaarheid van data momenteel als goed beoordeeld 

(categorie 1 in de tabel). Dit komt omdat het merendeel van de data alleen toegankelijk is als 

download via een portaal of alleen beschikbaar is als Web Map Service (een online kaart zonder 

inzicht in de onderliggende data). Bij bodembouw en Milieu Hygiënische kwaliteit zijn de data 

minder toegankelijk en hiermee minder beschikbaar. De data zijn vaak lokaal beschikbaar op te 

vragen. 

 

Historische gegevens 

Er zijn in de archieven van bevoegde gezagen veel historische gegevens over bodem en 

ondergrond te vinden, maar deze zijn van wisselende kwaliteit en niet altijd digitaal beschikbaar. De 

historische gegevens kunnen nodig zijn in het kader van besluiten met rechtsgevolgen. Vanuit het 

streefbeeld van het DSO is het wenselijk dat alle benodigde gegevens worden gedigitaliseerd. Het 

is echter de vraag of de voordelen van het digitaliseren van deze gegevens opwegen tegen de 

kosten. Het is daarom raadzaam nader te onderzoeken wat de omvang en noodzaak (in het kader 

van besluiten met rechtsgevolgen) is van de nog niet gedigitaliseerde gegevens over bodem en 

ondergrond. Op basis van dit nadere onderzoek kan een beslissing worden genomen over welke 

data digitaal worden opgenomen in het Informatiehuis Bodem&ondergrond en, indien van 

toepassing, welke data alleen via bevoegde gezagen beschikbaar blijven.  

Veiligheid gegevens over kabels en leidingen 

Veiligheid is een belangrijk thema met betrekking tot gegevens over (de ligging van) kabels en 

leidingen. Netbeheerders stellen via het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) momenteel 
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alleen onder strikte voorwaarden gegevens over kabels en leidingen beschikbaar, om te voorkomen 

dat er misbruik van kan worden gemaakt door kwaadwillenden. Voor het Informatiehuis 

Bodem&ondergrond is de gevoeligheid van deze gegevens, inclusief wettelijke voorschriften vanuit 

de WION over omgang met deze gegevens, een aandachtspunt met betrekking tot keuzes ten 

aanzien van het beschikbaar stellen van gegevens.  

5.6.2 Aandachtspunten bruikbaarheid 

In de eerder verschenen Factsheets Informatiehuizen (GOAL) wordt aangegeven dat een centraal 

kanaal voor gebruikerswensen ontbreekt en dat er winst valt te behalen op het gebied van 

hergebruik van gegevens. Het faciliteren van een centraal kanaal om gebruikerswensen 

gestructureerd in kaart te brengen is daarom een aandachtspunt voor het Informatiehuis 

Bodem&ondergrond. Daarnaast zou de gefaseerde implementatie van de BRO helpen om de 

bruikbaarheid van gegevens over bodem en ondergrond geleidelijk te verbeteren.  

5.6.3 Aandachtspunten bestendigheid 

De inhoud van de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) die onderliggend zijn aan de 

Omgevingswet is op dit moment nog in ontwikkeling. Dat betekent dat het nog lastig is om 

uitspraken te doen over de bestendigheid van gegevens in het kader van besluiten met 

rechtsgevolgen: het is nog niet bekend welke gegevens bestendig moeten zijn. Verwacht wordt wel 

dat de invoering van de BRO de bestendigheid van gegevens zal verbeteren, vanwege de 

kwaliteitseisen die wet BRO stelt.  

5.6.4 Kwaliteitsborging 

Er zijn reeds veel gegevens over bodem en ondergrond beschikbaar, maar deze gegevens zijn niet 

altijd geschikt voor toepassing volgens wettelijke kaders. Specifiek voor het domein bodem geldt dat 

kwaliteitsborging van data vaak geschiedt via certificering en/of accreditatie van de leverancier van 

gegevens. De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) speelt hierin een 

belangrijke rol. SIKB is een netwerkorganisatie waarbinnen overheid en bedrijfsleven samen 

praktijkgerichte kwaliteitsrichtlijnen maken voor (water)bodembeheer en archeologie. Zo wordt de 

open SIKB 0101-standaard door vrijwel de gehele sector (overheden en bedrijven) op vrijwillige 

basis gebruikt voor het uitwisselen van bodemgegevens. Met de SIKB0101-standaard is veel 

dichtgetimmerd middels protocollen, maar het systeem werkt volgens betrokken partijen goed: het 

wordt als betrouwbaar en bestendig gezien. Voor de kwaliteitscontrole van data zijn er verschillende 

tools beschikbaar. Deze tools dwingen partijen om onderling afspraken te maken en te valideren, 

omdat het anders niet mogelijk is om data te synchroniseren met elkaar. Op deze wijze vindt 

validatie plaats op de standaard en inhoud van de datasets. Het is echter geen verplichting. 

5.7 Governance Informatiehuis Bodem&ondergrond 

In deze paragraaf schetsen we het voorkeursmodel voor de invulling van de governance voor het 

Informatiehuis Bodem&ondergrond. Dit voorkeursscenario is gebaseerd op de op dit moment 

beschikbare informatie op het moment van schrijven van deze analyse (november 2015). 
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5.7.1 Positionering Informatiehuis Bodem&ondergrond 

Op basis van de analyse van SOLL-situatie en gesprekken met het werkveld zien we het 

Informatiehuis Bodem&ondergrond in eerste instantie als een ‘huis’ om gegevens te ontsluiten voor 

afnemers. Het Informatiehuis is daarbij een centraal loket dat gegevens beschikbaar stelt aan 

mogelijke gebruikers: initiatiefnemers, belanghebbenden en bevoegde gezagen. Deze gegevens 

zijn afkomstig van veel verschillende bronhouders. Het Informatiehuis zorgt ervoor dat deze 

gegevens gebundeld en daar waar nodig gekoppeld (in de vorm van linked data) kunnen worden en 

beschikbaar komen voor gebruikers.  

Hierbij vervult het Informatiehuis een actieve rol daar waar het gaat om het vergroten van de 

uitwisselbaarheid van de beschikbare gegevens door het bevorderen van het gebruik van 

kwaliteitsnormen en standaarden. Het Informatiehuis wint zelf geen gegevens in, maar maakt alleen 

gebruik van de gegevens die door bronhouders beschikbaar zijn gesteld. Daarnaast is tijdens 

verschillende gesprekken met het werkveld bodem en ondergrond de wens naar voren gekomen dat 

het Informatiehuis een rol speelt in de validatie en kwaliteitsborging van gegevens.  

Deze kwaliteitsborging kan op verschillende manier worden ingevuld, inclusief verschillende 

rolinvullingen voor het Informatiehuis Bodem&ondergrond.  

5.7.2 Sturing 

Het uitgangspunt voor het Informatiehuis Bodem&ondergrond is om bronhouders zo veel mogelijk in 

de lead te laten daar waar het gaat om het beschikbaar stellen van gegevens. Het gaat hierbij om 

zowel onbewerkte als bewerkte gegevens. Uitgangspunt is dat bronhouders deze gegevens vrijwillig 

beschikbaar stellen. Wanneer er aanleiding toe is - bijvoorbeeld omdat bepaalde gegevens niet 

voldoen aan de geldende kwaliteitseisen in termen van beschikbaarheid, bruikbaarheid en 

bestendigheid - is de verantwoordelijkheid tot het beschikbaar stellen van gegevens wettelijk vast te 

leggen. Het verdient aanbeveling nader te onderzoeken of deze wettelijke vastlegging gewenst is.  

Gegeven de verantwoordelijkheid tot het beschikbaar stellen van gegevens is het aan bronhouders 

om, binnen de kaders die gelden voor het digitale stelsel, invulling te geven aan het Informatiehuis 

Bodem&ondergrond. We zien het Informatiehuis als een faciliteit die hen ter beschikking staat om 

invulling te geven aan hun verantwoordelijkheid. Bronhouders zijn zowel opdrachtgever als ook 

eigenaar van het Informatiehuis. In het domein Bodem&ondergrond zijn er zowel publieke als 

private partijen bronhouder. 

Het Ministerie van IenM richt zich gegeven de verantwoordelijkheid van bronhouders op het bepalen 

en handhaven van de functionele kaders voor het Informatiehuis: 

 als stelselverantwoordelijke voor de Omgevingswet en het digitale stelsel stelt het departement 

eisen aan de technische en functionele aansluiting van het Informatiehuis Bodem&ondergrond 

op het digitaal stelsel omgevingswet (DSO), waarbij het er vooral om gaat om de uitwisseling 

van gegevens van bronhouders naar afnemers te borgen. Dit door het bepalen van generieke 

uitwisselingsstandaarden. 
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 als beleidsverantwoordelijken voor het domein bodem en ondergrond stellen de ministeries van 

IenM en EZ eisen aan de kwaliteit van de gegevens die beschikbaar komen via het 

Informatiehuis. 

Voor de kwaliteitsstandaarden en uitwisselingsstandaarden geldt dat het Ministerie van IenM deze 

vaststelt op voorstel van de bronhouders. De bronhouders doen samen met afnemers en 

ondersteund door het Informatiehuis voorstellen aan het departement. Deze voorstellen kunnen 

rekenen op een breed draagvlak. De goedkeuring door het Ministerie van IenM is als het ware een 

formaliteit en vooral een borgingsmiddel.  

De bronhouders geven (mede op basis van afnemers, zie vervolg) gezamenlijk sturing aan het 

Informatiehuis Bodem&ondergrond. Ze richten hiervoor een bestuursstructuur in. Via deze structuur 

bepalen ze de activiteiten van het Informatiehuis en de financiële kaders die hierbij gelden. De 

bronhouders leggen via deze bestuursstructuur ook verantwoording af aan het Ministerie van IenM 

over de toepassing van de aangereikte kaders. 

Het Informatiehuis staat onder leiding van een huismeester. Deze huismeester geeft leiding aan de 

dagelijkse uitvoering van de activiteiten (zie volgende paragraaf) en legt hierover verantwoording af 

aan de bestuursstructuur, die zoals eerder aangegeven opereert namens de gezamenlijke 

bronhouders. Van belang is dat hij vanuit een neutraal perspectief kan opereren, informeel gezag 

heeft bij partijen en in staat is om partijen bij elkaar te brengen. Hierbij is geniet een een 

onafhankelijke positie van de huismeester - in de zin dat deze geen directe (werk)relatie heeft met 

een van de bronhouders- de voorkeur.. 

. 

De bronhouders dragen de eindverantwoordelijkheid voor de (kwaliteit van de) gegevens die via het 

Informatiehuis beschikbaar gesteld worden. Het Informatiehuis doet een check op de kwaliteit van 

deze gegevens en het gebruik van de vereiste standaarden, en spreekt bronhouders aan op 

tekortkomingen hierin. Het Informatiehuis heeft aanvullend echter geen wettelijk vastgelegde 

interventiemogelijkheden in de richting van de bronhouders om verbeteringen te door te voeren. De 

bronhouders zijn en blijven zelf verantwoordelijk. Het is wel mogelijk dat zij het Informatiehuis 

gezamenlijk een bepaald mandaat geven om te acteren op tekortkomingen in de aanlevering door 

bronhouders. 

Het Informatiehuis stelt periodiek wel rapportages op met een beschrijving van de kwaliteit van 

gegevens en het gebruik van standaarden per bronhouder. Mede hierdoor geeft het Informatiehuis 

wel prikkels om de kwaliteit te verbeteren. Tevens gebeurt dit door benchmarks, audits, best 

practices, peer reviews, etc. Dit zijn middelen die alle druk zetten op (slecht presterende) 

bronhouders om de aanlevering van gegevens aan het Informatiehuis te verbeteren.  

Het ministerie van IenM richt zich op de kwaliteitsborging op systeemniveau en spreekt bronhouders 

indien nodig aan op basis van de wettelijke kaders.. Aan het niet voldoen aan de kaders door 

bronhouders kunnen vanuit het ministerie van IenM sancties worden verbonden, zoals het beperken 

van de toegang tot het Informatiehuis dan wel het digitale stelsel 
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5.7.3 Uitvoering 

De activiteiten van het Informatiehuis splitsen we uit in uitvoerende, ondersteunende en sturende 

processen. Deze processen zijn opgenomen in de onderstaande tabel. Het gaat hierbij om een niet 

limitatief totaaloverzicht, waar in een later stadium nog keuzes in te maken zijn.  

Categorie Processen 

Uitvoerend  Ontvangen van brongegevens 

 Beheren van brongegevens 

 Beschikbaar stellen van brongegevens 

 Valideren van brongegevens: 

 Checken op voldoen aan kwaliteitseisen 

 Checken op gebruik van standaarden 

 Opslaan van brongegevens (en historie) 

 Converteren van gegevens (omzetten van brongegevens naar ander formaat) 

 Sorteren van brongegevens (indelen van brongegevens in datasets ) 

 Samenvatten van brongegevens (bepalen van kenmerken van brongegevens) 

 Aggregeren van brongegevens (combineren van meerdere brongegevens) 

 Verrijken van brongegevens (toevoegen van andere gegevens aan 
brongegevens) 

 Verwerken van brongegevens (opnemen van brongegevens in 
informatieproducten) 

 Beschikbaar stellen van bewerkte gegevens 

Ondersteunend  Ontwikkelen, beheren en onderhouden van standaarden: 

 Opstellen, beheren en onderhouden van kwaliteitsnormen 

 Opstellen, beheren en onderhouden van gegevenscatalogus 

 Beheren van uitvoerende processen (proces- en kwaliteitsmanagement) 

Sturend  Doorlopen sturingscyclus: 

 Opstellen van lange termijn plan 

 Opstellen van jaarplan en begroting 

 Opstellen van rapportages, jaarverslag en jaarrekening 

 Onderhouden relatie met opdrachtgever(s) en eigenaar(s) 

 Voeren regie over aanlevering van brongegevens door bronhouders 

 Onderhouden van afstemmingsrelatie met: 

 Afnemers (strategisch /tactisch /operationeel) 

 Bronhouders (strategisch /tactisch /operationeel) 

 Laan voor de Leefomgeving en andere Informatiehuizen 

 

Voor het doorlopen van deze processen is behoefte aan een uitvoeringsorganisatie. Deze is 

onderdeel van het Informatiehuis en wordt aangestuurd door de huismeester. 

5.7.4  Vraagsturing 

Een belangrijk element in de governance van het Informatiehuis Bodem&ondergrond is de 

vraagsturing. Het kader hiervoor wordt gevormd door de wettelijke eisen die gesteld worden aan het 
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Informatiehuis. Binnen deze wettelijke kaders geven afnemers gezamenlijk invulling aan de 

vraagsturing. Deze afnemers zijn bevoegde gezagen, initiatiefnemers en belanghebbenden. De 

sturing heeft betrekking op de informatieproducten die het Informatiehuis dient aan te leveren ten 

behoeve van de onderzoeksproducten die de grondslag vormen voor de besluiten met 

rechtsgevolgen.  

De verantwoordelijkheid voor het invullen en borgen van de vraagsturing ligt bij de bronhouders. Zij 

hebben immers de verplichting om de informatieproducten beschikbaar te stellen die afnemers 

nodig hebben. De bronhouders kunnen het Informatiehuis een rol geven in het voeren van de regie 

hierop. Dit betekent dat het Informatiehuis de activiteiten organiseert en coördineert die nodig zijn 

om de afnemers bij de informatievoorziening te betrekken. De activiteiten richten zich op: 

 het inventariseren van de wensen en behoeften 

 het clusteren en prioriteren van deze wensen en behoeften (vraagbundeling) 

 het opstellen van business cases voor nieuwe/verbeterde informatieproducten 

 het organiseren van besluitvorming over de business cases 

 het bewaken van de uitvoering van business cases 

 het informeren van afnemers over deze voortgang. 

Indien nodig wordt hierbij samengewerkt dan wel afgestemd met andere informatiehuizen, 

bijvoorbeeld daar waar het gaat om gezamenlijke informatieproducten of onderlinge leveringen van 

gegevens. Daarnaast is het van belang dat er goede afspraken worden gemaakt over de 

samenwerking tussen het Informatiehuis Bodem&ondergrond en de BRO. Zowel leveranciers als 

gebruikers van gegevens geven aan dat het onwenselijk is om (dezelfde) gegevens voor een 

vergunningverleningsproces bij verschillende stelsels aan te leveren en op te vragen. 

In de vraagsturing wordt een onderscheid gemaakt tussen de sturing op enerzijds strategisch en 

anderzijds tactisch /operationeel niveau: 

 op strategisch niveau vindt overleg plaats over de doelstellingen en scope van het 

Informatiehuis en de omgang met kwaliteitsnormen en standaarden (‘wat’) 

 op tactisch /operationeel niveau gaat het overleg over praktische invulling van de 

gegevensstromen en de uitvoering van activiteiten door het Informatiehuis (‘hoe’). 

Aan beide niveaus wordt invulling gegeven door een overleg tussen bronhouders (eventueel 

vertegenwoordigd door het Informatiehuis) en vertegenwoordigers van bevoegde gezagen, 

initiatiefnemers en belanghebbenden. Vanuit het overleg met hen komen voorstellen, waarover de 

bestuursstructuur van het Informatiehuis definitieve besluiten neemt. Deze bestuursstructuur 

bepaalt dus zelf hoe zij met voorstellen van afnemers (verwerkt tot business cases) omgaat. 

Mochten afnemers zich onvoldoende gehoord voelen, dan is er een mogelijkheid om te escaleren 
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naar het Ministerie van IenM, die de gezamenlijke bronhouders via de bestuursstructuur van het 

Informatiehuis kan aanspreken.  

De vraagsturing voor het Informatiehuis Bodem&ondergrond dient te worden ingebed in de bredere 

structuur voor de vraagsturing voor digitaal stelsel omgevingswet (DSO)het digitaal stelsel 

omgevingswet (DSO) en af te stemmen op de inrichting van de vraagsturing voor de overige 

informatiehuizen. Beide zijn op dit moment niet inzichtelijk. 

 

5.8 Praktische invulling 

Om het Informatiehuis Bodem&ondergrond te realiseren adviseren we een pragmatische en 

stapsgewijze manier van werken. Pragmatisch houdt in met name gebruik te maken van bestaande 

kennis en kunde vanuit bijvoorbeeld de BRO, SIKB en het Bodemloket. In deze paragraaf besteden 

we eerst aandacht aan twee meer generieke adviezen ten aanzien van de ontwikkeling van het 

Informatiehuis. Vervolgens benoemen we vier belangrijke aanbevelingen die specifiek gelden voor 

de ontwikkeling van het Informatiehuis Bodem&ondergrond en tot slot gaan we in op essentiële 

randvoorwaarden om het Informatiehuis te realiseren.  

1. Modulair stelsel: zorg voor stekkers en stopcontacten 

We denken bij de invulling van Informatiehuis Bodem&ondergrond meer in termen van een stelsel 

dan van een systeem. Dit stelsel is te ontwikkelen door in de loop van de tijd meer en meer 

(bestaande of nieuw te ontwikkelen) modules toe te voegen. Het accent in het stelsel dient wat ons 

betreft te liggen op het op één centrale plaats beschikbaar stellen van gegevens voor afnemers en 

het vergroten van de uitwisselbaarheid van deze gegevens (zorgen voor juiste ‘stekkers’ en 

‘stopcontacten’).  

2. Ontwikkel het Informatiehuis stapsgewijs 

Gedurende de stapsgewijze ontwikkeling van het Informatiehuis is behoefte aan continue reflectie 

en evaluatie, en het op basis hiervan bijsturen van ontwikkelingen. Op voorhand is geen 

uitgekristalliseerd eindbeeld neer te zetten, waar projectmatig naar toe gewerkt gaat worden. Het 

eindbeeld zal mede door parallelle ontwikkelingen binnen het domein bodem en ondergrond aan 

verandering onderhevig zijn. De sturing dient hierop te worden aangepast. 

3. Start met een goede ontsluiting van gegevens in de toplaag 

Een groot deel van nieuwe activiteiten in het kader van besluiten met rechtsgevolgen, vindt in het 

domein bodem en ondergrond plaats in de toplaag. De toplaag is de laag van de ondergrond die 

begint bij het aardoppervlak en reikt tot enkele tientallen meters diep. Bij de inrichting van de het 

Informatiehuis Bodem&ondergrond adviseren we daarom te beginnen bij een goede ontsluiting van 

gegevens in de toplaag, zodat het Informatiehuis inspeelt op waar naar verwachting de grootste 

vraag naar gebruikersvraag naar gegevens is.  
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4. Voer een nadere analyse uit naar samenhang tussen BRO en Informatiehuis Bodem&ondergrond 

De discussie over de relatie tussen het Informatiehuis Bodem&ondergrond en de BRO wordt nog 

gevoerd. Er zijn tenminste 3 verschillende scenario’s denkbaar die ieder hun eigen impact hebben 

op de invulling van het Informatiehuis Bodem&ondergrond:  

1. Het Informatiehuis Bodem&ondergrond en de BRO maken onderdeel uit van twee verschillende 

stelsels, omdat ze een verschillende wettelijke basis en andere doeleinden kennen. Bij deze 

keuze fungeert de BRO als een belangrijke bronhouder en leverancier van gegevens voor het 

Informatiehuis Bodem&ondergrond. Hierbij is het van belang goede afspraken te maken over 

gegevensuitwisseling en –synchronisatie tussen de BRO en het Informatiehuis 

Bodem&ondergrond. Partijen in het werkveld geven aan het niet wenselijk te vinden dezelfde 

gegevens in het kader van een vergunningsverleningsproces aan twee verschillende systemen 

te moeten leveren.  

2. De BRO wordt onderdeel van het Informatiehuis Bodem&ondergrond. Wanneer de BRO 

onderdeel wordt van het Informatiehuis Bodem&ondergrond, zal het Informatiehuis 

Bodem&ondergrond een bredere scope krijgen dan alleen besluiten met rechtsgevolgen in het 

kader van de Omgevingswet. Ook de wettelijke vereisten vanuit de wet BRO zullen immers 

moeten worden ingevuld.  

3. Het Informatiehuis Bodem&ondergrond wordt onderdeel van de BRO. De BRO wordt eerder 

ingevoerd dan het Informatiehuis Bodem&ondergrond en voorziet in een belangrijk deel van de 

behoefte naar gegevens. Daarom zou de BRO de basis kunnen vormen voor het Informatiehuis 

Bodem&ondergrond, aangevuld met de invulling van eisen die de Omgevingswet stelt aan het 

Informatiehuis.  

Ter voorbereiding op de keuze voor één van de drie mogelijk scenario’s adviseren we nader te 

analyseren waarin de wettelijke eisen aan de BRO en het Informatiehuis Bodem&ondergrond van 

elkaar verschillen of juist overlappen en welke impact dit heeft ten aanzien van de beschikbaarheid, 

bruikbaarheid en bestendigheid van gegevens over de bodem en ondergrond. Met behulp van beter 

inzicht in de inhoudelijke samenhang tussen de BRO en het Informatiehuis Bodem&ondergrond kan 

een onderbouwde keuze worden gemaakt over welk scenario het meest wenselijk is bij de invulling 

van zowel de BRO als het Informatiehuis Bodem&ondergrond.  

5. Denk na over de betrokkenheid van private partijen 

Een belangrijk aandachtspunt voor de inrichting van de governance van het Informatiehuis 

Bodem&ondergrond is de betrokkenheid van private bronhouders in het domein bodem en 

ondergrond. Deze betrokkenheid van private partijen heeft in principe geen gevolgen voor de 

functies van Informatiehuis Bodem&ondergrond, maar heeft wel invloed op de governance van het 

Informatiehuis. De mate van betrokkenheid van private partijen wordt in sterke mate bepaald door 

de keuze hoe de BRO en KLIC (Kadaster) zich verhouden tot het Informatiehuis 

Bodem&ondergrond.  
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Indien de BRO en KLIC (Kadaster) geen onderdeel vormen van het Informatiehuis 

Bodem&ondergrond, maar als bronhouder worden gezien, is de directe betrokkenheid van private 

bronhouders bij het Informatiehuis relatief klein. De private bronhouders, zoals TNO en 

netbeheerders, leveren in deze situatie namelijk niet rechtstreeks gegevens aan het Informatiehuis 

Bodem&ondergrond, maar aan de BRO en KLIC (Kadaster). De huismeester van het Informatiehuis 

zorgt voor afstemming tussen het Informatiehuis, BRO en KLIC. Het ministerie van IenM kan indien 

gewenst de afspraken tussen BRO, KLIC en het Informatiehuis Bodem&ondergrond wettelijk 

verankeren.  

Indien de BRO en KLIC wel onderdeel zullen vormen van het Informatiehuis Bodem&ondergrond, is 

er, gegeven het uitgangspunt om bronhouders zo veel mogelijk in de lead te laten, sprake van 

directe betrokkenheid van private bronhouders bij het Informatiehuis. In dat geval verdient het de 

aanbeveling om private bronhouders vroegtijdig te betrekken bij de inrichting van Informatiehuis en 

afspraken te maken over onder andere de kostenverdeling -en toerekening, de openbaarheid van 

gegevens en de rolverdeling in de besturing van het Informatiehuis Bodem&ondergrond.  

6. Maak realisatie van informatieproducten vanuit de markt mogelijk 

Vanuit gebruikers kunnen behoeften ontstaan naar informatieproducten die buiten de scope van de 

Omgevingswet vallen. We adviseren dat het Informatiehuis Bodem&ondergrond in eerste instantie 

geen invulling geeft aan de behoefte naar deze informatieproducten, maar wel realisatie vanuit de 

markt mogelijk maakt door de technische en inhoudelijke randvoorwaarden te organiseren. Het is 

mogelijk dat het aanbieden van gevraagde informatieproducten op lange termijn interessante 

perspectieven biedt voor de business case van het Informatiehuis Bodem&ondergrond.  

 

7. Essentiële randvoorwaarden 

Tot slot dient in onze ogen aan een aantal essentiële randvoorwaarden te worden voldaan om het 

Informatiehuis Bodem&ondergrond te realiseren:  

 duidelijkheid over de eisen die vanuit de Omgevingswet en de onderliggende wet- en 

regelgeving aan het Informatiehuis gesteld worden 

 afbakening van de scope van het Informatiehuis (o.a. besluiten met rechtsgevolgen, 

bijvoorbeeld meldingen) en de raakvlakken met andere informatiehuizen 

 helderheid over de governance van het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de 

aansluitvoorwaarden voor het Informatiehuis hierop 

 inzicht in de vraagsturing die wordt ingevuld voor het digitaal stelsel Omgevingswet en de relatie 

met de vraagsturing voor het Informatiehuis 

 afspraken tussen belanghebbenden over de initiële investeringen in het Informatiehuis, evenals 

de toekomstige exploitatie 
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 commitment van publieke en private partijen (bronhouders en beheerders) om het 

Informatiehuis in samenspraak met het Ministerie van IenM te realiseren 

 betrokkenheid van afnemers in de vorm van bevoegde gezagen, initiatiefnemers en 

belanghebbenden, om invulling te geven aan de vraagsturing (initieel en structureel)bereidheid 

van bestaande organisaties en samenwerkingsverbanden om bij te dragen aan de ontwikkeling 

van het nieuwe Informatiehuis Bodem&ondergrond en hiermee samen te werken. 
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6. Informatiehuis Afval & Grondstoffen 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk gaan we in op het Informatiehuis Afval & Grondstoffen. In de programmadefinitie 

GOAL die in een eerdere fase is opgesteld, is aangegeven dat de elementen die nodig zijn om dit 

Informatiehuis op te zetten, deels nog niet aanwezig zijn. Tevens wordt in het document 

geconstateerd dat de samenwerking tussen alle belanghebbenden die hier voor nodig zijn, nog op 

gang moet komen. Dit maakt dat de veranderopgave groot is. 

Gezien deze veranderopgave is de vraagstelling voor het Informatiehuis Afval & Grondstoffen 

afwijkend van die voor de voorgaande twee informatiehuizen. Deze vraagstelling is meer gericht op 

het uitvoeren van een verkenning dan op het maken van een diepgaande analyse. Praktisch 

betekent dit dat we in onze verkenning dezelfde methodiek hebben gebruikt als voor de overige 

informatiehuizen, maar dat de uitwerking minder concreet is. In het inleidende hoofdstuk van deze 

rapportage hebben we hier al bij stilgestaan en is ook het verschil in diepgang geduid.  

Ondanks het verschil in diepgang is de opbouw van dit hoofdstuk niet anders dan de voorgaande 

hoofdstukken.  

6.2 IST-situatie 

In deze paragraaf gaan we in op de huidige situatie binnen het domein van afval. Dit domein wordt 

geduid aan de hand van de belangrijkste spelers en hun rol in het veld.  

Rijkswaterstaat 

Rijkswaterstaat is een belangrijke speler in het veld. In de activiteiten is een vijftal belangrijke pijlers 

terug te zien. 

Landelijk Meldpunt afval 

Een eerste belangrijke databron die beheerd wordt namens de gezamenlijke overheden door 

Rijkswaterstaat is het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). Het LMA registreert alle meldingen 

van binnenlandse transporten van afval. Het gaat om gevaarlijk afval, bedrijfsafval en scheepsafval. 

Het LMA stelt deze gegevens beschikbaar aan overheden voor handhaving, beleid en 

vergunningverlening. Een deel van deze taken staat in de Wet milieubeheer en de provinciale 

milieuverordeningen. De registratie van meldingen gebeurt in het onderliggende systeem Amice. In 

dit systeem melden meldingsplichtige inrichtingen het afval dat zij ontvangen. Tegelijkertijd kunnen 

afnemers van informatie zoals omgevingsdiensten dezelfde informatie inzien om hun controles uit te 

voeren. 

Landelijk Asbest Volgsysteem 
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Een tweede belangrijke informatiebron is het Landelijk Asbest Volgsysteem (LAVS). Het systeem 

dient om de gehele keten van asbestverwijdering vanaf de inventarisatie tot en met het storten in 

beeld te hebben. De betrokken bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van de 

gegevens over hun lopende projecten. De toezichthoudende instanties zoals de gemeenten, 

certificerende en keurende instanties, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (I-SZW) en 

de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben toegang tot de gegevens in het systeem. 

Ondanks dat het systeem nog niet in de volle breedte geïmplementeerd is en nog niet voor alle 

onderdelen wettelijk verplicht is, blijkt in de praktijk hier heel veel informatie over specifiek asbest 

opgeslagen te zijn.  

Landelijk afvalbeheerplan 

De Minister van Infrastructuur en Milieu is vanuit de Wet milieubeheer verplicht om ten minste 

eenmaal in de vier jaar een afvalbeheerplan vast te stellen. Met het Landelijk afvalbeheerplan (LAP) 

wordt invulling gegeven aan deze verplichting. Het LAP is bedoeld voor afvalstoffen waarop de Wet 

milieubeheer van toepassing is met uitzondering van radioactief afval, meststoffen, destructieafval 

en communaal water. Het LAP, waarvan op dit moment gewerkt wordt met versie 2, bestaat uit een 

beleidskader en sectorplannen. Het beleidskader bevat de hoofdlijnen van het afvalbeleid. Het 

betreft bijvoorbeeld de landelijke doelstellingen voor gescheiden inzameling en algemene 

uitgangspunten voor instrumenten als vergunningverlening en handhaving. De sectorplannen 

bevatten de uitwerking van het beleidskader voor specifieke (categorieën van) afvalstoffen. De kern 

van ieder sectorplan is de zogenaamde minimumstandaard. Hierin staat op welke wijze een 

bepaalde afvalstroom verwerkt moet worden. 

Monitoring 

Rijkswaterstaat beheert de Nederlandse monitoringsgegevens over afval. Rijkswaterstaat 

analyseert de gegevens en rapporteert over de resultaten. De overheid gebruikt de gegevens bij de 

evaluatie, verdere ontwikkeling van het afvalbeleid en in het kader van diverse Europese 

rapportageverplichtingen. Rijkswaterstaat houdt deze gegevens bij op gemeentelijk en landelijk 

niveau. 

Helpdesk afvalbeheer 

De Helpdesk afvalbeheer beantwoordt vragen van overheden en bedrijven bij de uitvoering van 

afvalbeleid. De helpdesk kan u informeren over uiteenlopende thema’s als afvalwet- en regelgeving, 

beleid en monitoring op het gebied van afval, grensoverschrijdend en binnenlands transport van 

afval en zwerfafval. 

Een belangrijk informatiesysteem is het Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Dit is een tool die 

bedrijven helpt bij het vinden van een antwoord op de vraag welke voorschriften uit het 

activiteitenbesluit en de activiteitenregeling van toepassing zijn. 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
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De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) richt zich binnen het domein van afval op twee 

activiteiten. 

 

 

Besluit inzamelen afvalstoffen 

De ILT voert namens het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het besluit inzamelen afvalstoffen 

uit. Inzamelaars van afval hebben voor specifieke afvalstromen, zoals afgewerkte olie, klein 

gevaarlijk afval en scheepsafval, een inzamelvergunning nodig. De ILT verleent deze vergunningen. 

In totaal gaat dit om ongeveer 100 inrichtingen en worden per jaar 2 à 4 nieuwe vergunningen 

verleend. Deze vergunningen zijn complex van aard en kennen een maatwerk aanpak bij verlening. 

Een aantal van de nu uitgegeven vergunningen is aan vervanging toe. Dit gebeurt de komende 

jaren. 

Transportvergunning 

Naast de afgifte van vergunningen aan inzamelaars richt de ILT zich ook op het afgeven van 

vergunningen voor het Europees transport van afval. Bedrijven die afval willen uitvoeren, invoeren 

of door een EU-lidstaat wil vervoeren, dienen zich te houden aan de Europese voorschriften voor 

het vervoer van afval, de Europese Verordening Overbrenging afvalstoffen (EVOA). De EVOA werkt 

rechtstreeks door vanuit Europese wetgeving. Jaarlijks worden vanuit Nederland door de ILT circa 

3.200 vergunningen vanuit de EVOA afgegeven aan bedrijven die afval ontvangen, vervoeren en of 

vervoeren binnen Europa (en daar buiten). 

Gemeenten 

De gemeenten hebben veel taken overgedragen aan omgevingsdiensten als het gaat om het 

domein afval. Vanuit vergunningen dienen gemeenten inzamelaars van afval te vergunnen. 

Daarnaast maken gemeenten beleid op het gebied van zwerfafval en het scheiden van afval. Dit 

alles opgenomen in de gemeentelijke afvalverordening. 

Omgevingsvergunning in kader Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht  

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning, onderdeel 

afval. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, 

monumenten, ruimte, natuur en milieu. De hoofdregel binnen de Wabo (art. 2.4, lid 1 Wabo) is dat 

burgemeester en wethouders van de gemeente waar het betrokken project in hoofdzaak wordt of 

zal worden uitgevoerd beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning. 

Toezicht op Gemeentelijke afvalverordening 

Elke gemeente is vanuit de wet milieubeheer verantwoordelijk voor het inzamelen van huishoudelijk 

afval. De manier waarop de gemeente deze verantwoordelijkheid invult, is vastgelegd in de 

gemeentelijke afvalverordening. Op grond van de Wet Milieubeheer hebben gemeenten De Wet 
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milieubeheer stelt wel de randvoorwaarden en bij de opstelling dient rekening te worden gehouden 

met het eerder genoemde LAP. Voor het afwijken van de wekelijkse inzamelplicht geldt een 

inspraakverplichting. Voor grof huishoudelijk afval geldt een plicht tot inzameling bij elk perceel 

(zonder minimale frequentie) en de plicht om een brengvoorziening (is milieupark) al dan niet in 

samenwerking met andere gemeenten beschikbaar te stellen. 

 

Omgevingsdiensten  

De omgevingsdiensten richten zich op de uitvoering van de Wet Milieubeheer en het 

activiteitenbesluit. 

Vergunningen Wabo en activiteitenbesluit 

De Omgevingsdiensten verzorgen voor de aangesloten gemeenten voor het verlenen van 

vergunningen die voortvloeien uit de Wabo en controleren/handhaven bedrijven die opereren onder 

het activiteitenbesluit. Het activiteitenbesluit bevat algemene milieuregels voor bedrijven.  

Provincies 

Met de komst van de omgevingsdiensten is voor provincies het takenpakket met betrekking tot afval 

kleiner geworden. Naast vergunningen op basis van de Wabo kent de provincie nog een belangrijke 

taak gerelateerd aan afval. 

Vergunningen Wet Milieubeheer 

provincies zijn nog steeds het bevoegd gezag voor de vergunningverlening van een aantal afval 

gerelateerde activiteiten. De bevoegdheid tot het verlenen van een vergunning voor het inzamelen 

van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen is voorbehouden aan de minister (art. 10.48 Wet 

milieubeheer). De provincies behandelen bijvoorbeeld vergunningaanvragen van grote bedrijven en 

bedrijven in de (petro)-chemische industrie en daarnaast zuivelbedrijven en afvalstortplaatsen. De 

provincies zijn het bevoegd gezag als het gaat om het verlenen van omgevingsvergunningen, 

onderdeel milieu voor BRZO-bedrijven en IPPC-installaties. 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

Het Ministerie van IenM is verantwoordelijk binnen dit domein voor het bepalen en ontwikkelen van 

wet- en regelgeving. De meeste wetgevingsonderdelen zijn in bovenstaande paragrafen al 

benoemd. Daarnaast is er een belangrijke taak weggelegd voor het Ministerie met betrekking tot 

duurzaamheid. Het Ministerie van IenM werkt in het programma Van afval Naar Grondstof aan de 

versnelling van de transitie naar een circulaire economie.  

Europese Unie 

Een zeer groot deel van de wet- en regelgeving met betrekking tot afval wordt op Europees niveau 

ontwikkeld. In 1975 werd in Europees verband de richtlijn aangenomen die het grensoverschrijdend 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

53260 88 

transport van gevaarlijk afval regelde. Sindsdien heeft het EU-afvalbeleid zich verder ontwikkeld in 

de richting van ‘tweede generatie' wetgeving en is de regelgeving herzien of vervangen, met als 

belangrijkste punten het beleid ten aanzien van verpakkingsmaterialen (1994), verordening over 

afvalstoffenstatistieken (2002) en afvalbeheer (2008). Opvolgen van de regelgeving in Nederland is 

verplicht, maar is niet altijd verbonden aan de omgevingswet. Naast bovengenoemde wetgeving zijn 

te noemen: kaderrichtlijn afvalstoffen, Richtlijn storten Richtlijn Industriële emissie, E-PRTR, Brefs 

Waste Treatment, Brefs Waste Incineration, Dierlijke bijproducten ( incl GFT voor compostering) , 

CLP voor verpakken gevaarlijk afval en recent het Pakket Circulaire Economie. 

 

Nationale en internationale Wegvervoer Organisatie 

De Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) is de vergunningverlener voor het 

wegtransport. Op grond van de Wet wegvervoer goederen verleent de NIWO eurovergunningen aan 

de bijna 12.000 transportondernemingen die zich in Nederland bezig houden met het 

goederenvervoer over de weg. Specifiek voor afval beheert de NIWB de VIHB-lijst van 

afvalinzamelaars, -vervoerders,- handelaren en -bemiddelaars. De betreffende bedrijven dienen op 

de lijst te zijn geregistreerd. 

Bedrijven 

Bedrijven en hun koepels hebben doorlopend te maken met alle partijen zoals hierboven opgesomd, 

direct dan wel indirect. Voor bedrijven geldt dat deze vooral vergunningen dan wel beschikkingen 

aanvragen dan wel meldingen doen binnen geldende wettelijke kaders.  

6.3 Specifieke kenmerken 

Onderstaand gaan we in op de kenmerken die specifiek zijn voor het domein van afval en die 

(mogelijke) implicaties hebben voor het Informatiehuis. 

Weinig inzichtelijke wet- en regelgeving 

De wet- en regelgeving rond afval is uitermate complex en door belanghebbenden lastig te 

doorgronden. Daarnaast is er zowel nationaal als Europees sprake van tal van ontwikkelingen die 

leiden tot aanpassingen van deze wet- en regelgeving. Dit stelt (vooral kleinere) bedrijven voor een 

aanzienlijke opgave. Vanuit deze bedrijven is er dan ook grote behoefte om de inzichtelijkheid van 

de informatievoorziening te verbeteren, door deze meer gestructureerd en via één loket aan te 

bieden. Het beeld van de bedrijven is dat het Informatiehuis Afval & Grondstoffen hier een 

belangrijke rol in kan vervullen. Vanuit dien hoofde wordt het initiatief dan ook van harte 

ondersteund.  

Behoefte aan eenduidige interpretatie van wet- en regelgeving 

In de uitvoeringspraktijk is het lastig om een onderscheid te maken tussen afval en grondstoffen. 

Initiatiefnemers, bevoegd gezag, handhavers en juristen liggen in de praktijk regelmatig ‘in de clinch’ 
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over de vraag wat afval is en beoordelen dit van geval tot geval anders. Daarmee is de interpretatie 

van de regels voor bedrijven en burgers des te moeilijker. De wetgeving en uitvoeringsregels ten 

aanzien van de vele verschillende grondstoffen en afvalstoffen, en de handelingen daarmee (nuttige 

toepassing of verwijdering) wijken van elkaar af. De interpretatie in welke categorie een (afval)stof 

en/of handeling valt, is daarmee niet eenduidig. Doordat deze interpretatie van geval tot geval, per 

organisatie die optreedt als bevoegd gezag en per regio kan verschillen, treedt onbegrip en 

frustratie op. 

Vooral aan de kant van wet- en regelgeving is winst te halen in het verduidelijken of vereenvoudigen 

van de afvalregelgeving en het verminderen van onderzoekslasten. Betrouwbare informatie (data) 

kan hierbij ondersteunen. Deels gebeurt dat nu al, maar (nog) meer bestendige data en vooral een 

meer eenduidige interpretatie (verrijking) van data is hierbij van belang.  

Tot slot geldt dat de ontwikkeling naar een circulaire economie het onderscheid tussen grondstoffen 

en afval steeds belangrijker maakt. De wet- en regelgeving loopt hierbij achter. Tel daarbij de 

complexe en versnipperde wet- en regelgeving op en het is duidelijk waarom de uitvoeringspraktijk 

enigszins spaak loopt. Dit is in beeld bij het Ministerie van IenM en er zijn daarom ook ambities de 

regelgeving daarop aan te passen. 

Ontwikkeling naar ketengericht werken 

Onder meer onder invloed van het streven naar een circulaire economie wordt binnen het domein 

van afval steeds meer ketengericht gewerkt. Dit werkt door in de informatie die tussen schakels van 

de keten gedeeld wordt. De behoefte aan de uitwisseling van informatie tussen ketenpartners neemt 

steeds meer toe. Mede vanwege het specifieke kenmerk dat het bij afval van belang is dat er een 

sluitende controle is op de gehele keten om te voorkomen dat er afval ‘verdwijnt’ in de keten van 

begin (ontdoener) tot eind (verwerker). Dit is een van de aspecten waarmee in de inrichting van het 

Informatiehuis Afval & Grondstoffen rekening gehouden dient te worden. 

Bedrijfsvertrouwelijke gegevens 

Uit de gevoerde gesprekken blijkt dat een deel van de gegevens benodigd voor het afgeven van 

vergunningen dan wel het verlenen van vergunningen bedrijfsvertrouwelijk is. Dit maakt dat deze 

gegevens niet zomaar onbewerkt beschikbaar kunnen worden gesteld (in de vorm van open data). 

Er is een nadere analyse nodig om te bepalen hoe hiermee kan worden omgegaan. Deze gegevens 

zijn voor een deel ook niet geschikt voor meervoudig gebruik, wat de vraag oproept of deze 

überhaupt in het Informatiehuis dienen te worden opgenomen.  

Vergunningen en beschikkingen nauw gerelateerd aan toezicht en handhaving 

Voor het domein van afval is toezicht en handhaving nog meer relevant dan de planfase. Door de 

gehele afvalketen is sprake van uitgebreide handhaving en toezicht. Hierbij wordt veelvuldig gebruik 

gemaakt van digitale data. Deze data is veelal beschikbaar voor de toezichthouder en handhaver 

die deze heeft ingewonnen. Door de data door de gehele keten breder in te zetten, is een 
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aanzienlijke vermindering van de werklast mogelijk. Cruciaal daarbij is om te kunnen beschikken 

over gekwalificeerde data. 

Momenteel gaan er ook zaken mis, doordat handhaving louter op basis van digitale data zoals 

opgeslagen binnen de eigen organisatie plaatsvindt. Een juiste interpretatie en inschatting van 

potentiële milieurisico’s en bredere beschouwing van de bedrijfsdata blijft in de praktijk nodig, zo 

blijkt uit diverse rechtszaken en praktijk-casus waarbij bijvoorbeeld douane en 

belastingdienstgegevens betrokken worden in het handhavingsbeeld.  

Relatie tussen afval en grondstoffen 

In termen van informatieproducten is het van belang een scherpe scheiding aan te brengen tussen 

het domein afval en andere domeinen. Deze moeilijkheid beperkt zich niet tot de informatiehuizen, 

maar werkt nu al door in de uitvoeringspraktijk. Bevoegd Gezag, handhavers en juristen liggen in de 

praktijk regelmatig ‘in de clinch’ over de vraag wat afval is en beoordelen dit van geval tot geval 

anders. Daarmee is de interpretatie van de regels voor bedrijven en burgers des te moeilijker. De 

wetgeving en uitvoeringsregels ten aanzien van de vele verschillende grondstoffen, afvalstoffen en 

de handelingen daarmee (nuttige toepassing of verwijdering) wijken van elkaar af. De interpretatie in 

welke categorie een (afval)stof en/of handeling valt, is daarmee bepalend voor het type 

informatieproduct. Doordat deze interpretatie van geval tot geval kan verschillen, treedt onbegrip en 

frustratie op. 

Vereenvoudigen afvalregelgeving 

Vooral aan de kant van wet- en regelgeving is er dus winst te halen in het verduidelijken of 

vereenvoudigen van de afvalregelgeving en het verminderen van onderzoekslasten. Goede 

informatie (data) kan hierbij ondersteunen. Deels gebeurt dat nu al, maar (nog) meer bestendige 

data en vooral een meer eenduidige interpretatie (verrijking) van data is hierbij van belang, zo kan 

op basis van jurisprudentie (ICOVA Amsterdam, 2003) afval in de ketenbenadering van recycling als 

grondstof worden beschouwd. Hiermee komt REACH eveneens binnen scope van het 

Informatiehuis. 

6.4 Autonome ontwikkelingen 

Het domein afval is sterk in beweging. Ook zonder het oprichten van een Informatiehuis Afval & 

Grondstoffen speelt er een veelheid aan ontwikkelingen in wetgeving, beleid en binnen het private 

deel van de sector. In deze paragraaf zijn de belangrijkste ontwikkelingen beschreven om het 

Informatiehuis Afval & Grondstoffen in een breder perspectief te plaatsen. 

Nationaal beleid 

Beleidsmatig komt er steeds meer nadruk te liggen op de circulaire economie en daarmee op 

samenwerking in de keten. Hierdoor is sprake van een verdere groei van behoefte aan 

keteninformatie. Deze ketens worden langer (meer partijen) en vertakter (meer routes binnen een 

keten). Deze complexere ketens zorgen voor een toename van de onduidelijkheid over de dunne 
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scheidslijn tussen afval en grondstoffen, waardoor problemen zijn met interpretatie van wet- en 

regelgeving zichtbaarder en merkbaarder worden. Hierdoor ontstaat een sterkere behoefte aan 

meer duidelijkheid. 

Wet- en regelgeving 

Nieuw Landelijk afvalbeheerplan 

In de nieuwe versie van het LAP (LAP 3) zullen de eisen aan bedrijven en bevoegd gezag 

veranderen en daarmee achterliggende informatiebehoefte. 

Wet Milieubeheer 

Wet Milieubeheer gaat pas later op in Omgevingswet, waardoor niet volledig duidelijk is wat nieuwe 

wet- en regelgeving gaat houden en welk deel op welke manier wordt opgenomen in de 

Omgevingswet. 

Internationale wet- en regelgeving 

Ook internationaal is de definitie van afval aan verandering onderhevig en daarmee scope van 

toekomstige scope van Informatiehuis ook veranderen. Op Europees niveau betreft het dan 

bijvoorbeeld de aanpak /Programma CE (eind 2015). In ontwikkeling zijnde herziening EU 

afvalwetgeving, w.o. kaderrichtlijn, verpakkingen, batterijen, GFT, elektronisch afval, die nog in 

commissiefase zit waarbij de EC voorstelt om sommige vormen van afval niet meer als afval aan te 

merken maar als secundaire grondstof. 

Uitvoering 

Bedrijven 

Bedrijven, en vooral kleinere bedrijven, vinden het lastig om alle wet- en regelgeving binnen het 

domein afval te vinden en toe te passen. Daarnaast is de wet- en regelgeving en met name de 

interpretatie hiervan dynamisch. Bedrijven hebben behoefte aan informatie op de beide benoemde 

onderdelen zeker ook in relatie tot het feit dat er steeds meer activiteiten onder het 

Activiteitenbesluiten vallen.  

Omgevingsdiensten 

De Omgevingsdiensten zijn nog volop in ontwikkeling. Deze relatief nieuwe organisaties zijn druk 

bezig met het op orde brengen van de eigen informatievoorziening. De eerste stap hiervoor is het 

uniformeren van de processen die uitgevoerd worden voor de gemeenten en de provincie. In het 

verlengde hiervan worden de informatiesystemen geïntegreerd dan wel geconsolideerd.  

De Omgevingsdiensten zijn nu nog zodanig op het verbeteren van hun eigen bedrijfsvoering gericht 

dat er nog relatief weinig oog is voor de digitale ondersteuning van de Omgevingswet. Er is wel de 

behoefte om op korte termijn op de ontwikkelingen aan te sluiten.  

Inspectie Leefomgeving en Transport 
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De ILT is druk doende met een ontwikkeling genaamd Vergunningen ILT (VILT). VILT moet de 

integratie van ‘front office’ voor vergunningverlening worden. VILT kent een opzet die gericht is op 

de integrale activiteiten van de ILT en kunt dus geen sectorale insteek specifiek gericht op afval. 

Een eventuele bredere, meer ketengerichte inzet van deze nieuwe ‘front office’ is dan ook niet 

mogelijk. Dit was in de oorsprong ook niet de bedoeling. 

Rijkswaterstaat 

Vanuit Rijkswaterstaat is er een sterke impuls om het LMA te verbeteren. Dit is met name 

ingestoken door het versterken van de relatie met de Omgevingsdiensten. Het idee is dat hiermee 

de kwaliteit van de data in de onderliggende systemen sterk verbeterd, waardoor toezicht en 

handhaving kan verbeteren en de input voor het ontwikkelen van nieuw beleid kwaliteit beter wordt. 

Aanvullend zet Rijkswaterstaat in op het bevorderen van het gebruik van het LAVS en het 

verbeteren van de werking van dit systeem. 

Rijksoverheid 

Inspectieview Milieu is een nieuw, rijksbreed initiatief binnen het milieudomein, waar afval een 

belangrijk deel van uit maakt. Het accent ligt sterk op toezicht en handhaving, waardoor aandacht 

voor vergunningen beperkt is.  

6.5 SOLL-situatie 

In deze paragraaf beschrijven we de gewenste situatie in 2018 en later (SOLL-situatie) voor zover 

deze op dit moment inzichtelijk is. De volledige SOLL-situatie is te beschrijven als over een aantal 

onderwerpen meer duidelijkheid bestaat, waaronder de inhoud van de Algemene Maatregelen van 

Bestuur die een nadere uitwerking van de Omgevingswet bevatten. 

Ondanks de onduidelijkheid is op basis van de gemaakte analyse wel een beeld te schetsen van de 

scope van het toekomstige Informatiehuis. Dit beeld bouwen we in twee stappen op. In de eerste 

stap staan we stil bij de behoeften van afnemers. In de tweede stap vertalen we deze behoefte naar 

het Informatiehuis Afval & Grondstoffen. 

6.5.1 Behoefte van afnemers 

In gesprekken met afnemers van gegevens is een beeld ontstaan van de behoeften die zij naar de 

toekomst toe hebben: 

 afname van de versnippering van informatie over het wettelijk kader en de regelingen die 

hieronder vallen; 

 verbeteren van de (centrale) toegankelijkheid en kwaliteit tot informatie die nodig is voor toezicht 

en handhaving; 
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 meer gelegenheid voor het stellen van contextgerichte, situatie specifieke vragen, die niet 

beantwoord kunnen worden met algemene informatie;
11

 

 meer helderheid over en (landelijke) consistentie in de interpretatie van wet- en regelgeving, 

onder meer op het onderscheid tussen afval en grondstoffen. 

6.5.2 Invulling van Informatiehuis 

Om een zuivere vertaling te maken naar het Informatiehuis Afval & Grondstoffen delen we de 

gegevens waaraan afnemers behoefte hebben in, in drie schillen: 

 de eerste schil bevat de gegevens die nodig zijn voor het nemen van besluiten met 

rechtsgevolgen, zoals het verlenen van vergunningen. Deze gegevens vallen binnen de scope 

zoals we die voor alle informatiehuizen aanhouden; 

 de tweede schil bevat de gegevens die nodig zijn voor toezicht en handhaving. Voor een deel 

overlappen deze gegevens met de gegevens binnen de eerste schil. De gegevens waarvoor dit 

geldt, zijn opgenomen in de eerste schil. De gegevens die onderdeel maken van de tweede 

schil vallen buiten de scope van het Informatiehuis, omdat deze geen rol spelen voor het nemen 

van besluiten met rechtsgevolgen; 

 de derde schil bevat informatie over de wet- en regelgeving. Het gaat hierbij om informatie die 

een nadere uitleg dan wel een interpretatie hiervan geeft. Deze informatie is informerend en 

verduidelijkend, maar is niet nodig voor het nemen van besluiten met rechtsgevolgen. Ook deze 

informatie valt dus buiten de scope van het Informatiehuis. 

Een aandachtspunt voor het vervolg is de omgang met meldingen. Deze vallen tussen de eerste en 

tweede schil, omdat het niet gaat om besluiten, maar er wel rechtsgevolgen kleven aan het niet 

doen van de meldingen dan wel het niet kloppend zijn van meldingen die wel gedaan. Over de 

omgang met meldingen is later een besluit te nemen.  

In het vervolg geven we een overzicht van de gegevens die wel en niet onderdeel maken van de 

eerste schil, de schil die overeenkomt met de scope van het Informatiehuis. We merken op dat het 

hier om een ander type gegevens betreft dan voor de overige informatiehuizen, dat wil zeggen dat 

het vooral gaat om lijsten van codes en stoffen.  

De belangrijkste vraag vanuit wetgeving naar gegevens verloopt zoals aangegeven via het spoor 

van afgifte van vergunningen (inrichtingen, inclusief ontdoeners) en verlening van beschikkingen 

(transport). Daarnaast is er het spoor van rechtsgevolgen voor burgers en bedrijven die afval 

aanbieden. Hier volgt een overzicht: 

                                                      

11 In het verleden bood Infomil deze mogelijkheid, maar deze is voor bedrijven niet meer 

beschikbaar. 
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 voor inrichtingen: in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is er een 

toetsingskader (t.b.v. bevoegd gezag) voor vergunningverlening opgenomen, waarin verwezen 

wordt naar het landelijk afvalbeheerplan en de doelmatigheidstoets. In deze toets wordt het 

gebruik van het Landelijk afval Beheerplan (LAP) voorgeschreven. Daarmee is het 

beleidsmatige LAP pseudowetgeving geworden (binnen scope) 

 voor transport van afval binnen Nederland: via de Wegenverkeerswet (WVW) en de Wet vervoer 

gevaarlijke stoffen (Wvgs) is er een doorverwijzing naar de VIHB-lijst. De beschikking om op 

deze lijst te zijn aangemeld kan worden beschouwd als een besluit met rechtsgevolgen voor 

derden. Of deze ook zal worden opgenomen in de Omgevingswet, is nu nog niet duidelijk 

 voor transport van afval binnen Europa: via de Europese Verordening voor de Overbrenging van 

afvalstoffen (EVOA) werkt de Europese regelgeving door voor een afgifte van een (EVOA)-

beschikking. Deze beschikking is een besluit met rechtsgevolgen voor derden 

 voor rechtsgevolgen voor burgers en bedrijven: de APV wordt in de praktijk door alle gemeenten 

gebaseerd op het LAP. Het LAP is ook via die weg pseudowetgeving. Het LAP is relevant voor 

vergunningen van activiteiten en (in theorie) bij maatwerkvoorschriften op grond van meldingen. 

De wettelijke reikwijdte van voorgeschreven data-registers en kwaliteitseisen aan data wordt ook via 

bovenstaande weg opgerekt. Het LAP geeft de informatie (of data, middels de sectorplannen) die 

nodig is bij de beoordeling en vaststelling van de vergunning. Verder is met name het onderdeel 

recycling, waaronder terugwinning van (grond)stoffen (onderdeel inrichtingen) verantwoordelijk voor 

een verdere oprekking van de scope naar onder meer REACH. Immers, op het moment dat een 

afvalstof het einde-afvalstof stadium bereikt heeft, komt REACH wederom mogelijk in beeld om van 

schil 3 naar schil 1 te verplaatsen. 

6.5.3 Gegevens over inrichtingen 

Om het volledige domein afval in kaart te brengen, is gekozen om een werkveld indeling te maken. 

Deze werkveld indeling is gemaakt vanuit de huidige praktijksituatie en komt voort uit de analyse 

van RoyalHaskoningDHV. Hierbij is gebruik gemaakt van de benaming van de wetgeving zoals 

deze nu geldt. Ook los van de introductie van de Omgevingswet is deze naamgeving in beweging, 

waardoor de analyse een momentopname is.  

In de onderstaande tabel is voor inrichtingen aangegeven welke gegevens wel en niet onderdeel 

uitmaken van de eerste schil en dus passen binnen de enge scope van het Informatiehuis Afval & 

Grondstoffen. 
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 Binnen scope 

Schil 1 

Buiten scope 

Schil 2 

Buiten scope 

Schil 3 

Belangrijkste wet- 
regelgeving 

Wet Milieubeheer /LAP 

Wabo.  

afvalstoffen verordening 

Activiteitenbesluit 
(algemene milieuregels voor 
bedrijven) 

Besluit Milieu Effect 
Rapportage (AMvB)  

RIE (Richtlijn industriële 
emissies, (Europese 
Richtlijn 2010/75/EU inzake 
industriële emissies) 

Registratie, Evaluatie, 
Autorisatie van Chemische 
stoffen (REACH)  

EU-verordeningen end-of-
waste 

Classification, Labelling and 
Packaging (CLP) 

VTH Jurisprudentie in brede zin 

 

Activiteiten Recycling: einde-afval (en 
daarmee REACH)  

Verbranden van afval (met 
energieterugwinning) 

Storten van afval 

 

 Uitstoot naar Lucht (IH 
Lucht-industrie) 

Niet-operationele 
stortplaatsen (IH Bodem 
hygiënische kwaliteit) 

Opslag en beheer 
gevaarlijke stoffen (IH 
Externe veiligheid) 

Uit activiteitenbesluit gaat 
naar IH geluid. 

Belangrijkste 
onderzoeks-
producten 

 Vergunning, ontheffing, 
toestemming op 
kennisgeving 

 Bestemmingsplan 
(diverse toetsen)  

 

 Meldingen LMA 
(Toezicht- en 
handhaving) 

 

 Milieu-jaarverslagen 
(Gebruiksfase) 

 Preventie-programma 
Nederland 

Belangrijkste data Eural (Europese 
afvalstoffenlijst) 

REACH,  

elektronisch 
milieujaarverslag (E-MJV)  

European Pollutant Release 
and Transfer Register (E-
PRTR)  

AMICE ( Landelijk Meldpunt 
afvalstoffen) / 

Alle wetgeving, regelgeving, 
beleidsplannen (waaronder 
LAP en 83 sectorplannen 
en LAVS) 

AMICE (Landelijk Meldpunt 
Afvalstoffen) 

afvalpreventie-programma 

Infomil  

Webtoets ‘Is het afval’ 

helpdesk afval  
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Binnen scope (en daarmee binnen schil 1): 

 Europese afvalstoffenlijst (EURAL): om eenduidige karakterisering van afvalstoffen binnen de 

lidstaten van de Europese Unie mogelijk te maken is door de Commissie van de Europese 

Gemeenschappen één lijst met afvalstoffen aangenomen. Deze Europese afvalstoffenlijst 

(EURAL) bevat circa 800 verschillende afvalstoffen, deels gerangschikt naar herkomst, namelijk 

de bedrijfstak of bedrijfsactiviteit waarbij de afvalstof vrijkomt of naar soort van afvalstof. Elke 

afvalstof is voorzien van een zes-cijferige code (euralcode). De EURAL code is een verplicht 

gegeven bij diverse vergunningsaanvragen en meldingen, zoals is de EURAL code benodigd 

om melding te kunnen doen inzake LMA 

 Registratie, Evaluatie, Autorisatie van Chemische stoffen (REACH): om reststoffen als product 

te kunnen verhandelen moeten deze voldoen aan de criteria in de Europese Kaderrichtlijn 

afvalstoffen (art. 5 van de richtlijn nr. 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

de Europese Unie van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen, PbEU L312). Deze criteria 

zijn in de Nederlandse wetgeving opgenomen in de wijziging van de Wet milieubeheer van 3 

februari 2011 (Stbl. 103, 2011). Volgens de Europese REACH-verordening (nr. 1907/2006) 

moeten ondernemingen die chemische stoffen produceren en invoeren, de risico’s van deze 

stoffen beoordelen en hiervoor – indien nodig – beschermende maatregelen nemen 

 Elektronisch milieujaarverslag (E-MJV) inclusief European Pollutant Release and Transfer 

Register (E-PRTR): het E-MJV is in 2004 geïntroduceerd als alternatief voor de papieren MJV's. 

Vanaf 2010 is elektronisch indienen (met gebruikmaking van het e-MJV) verplicht gesteld (zie 

de Wet milieubeheer, hoofdstuk 12, art. 12.20). De Regeling van de Minister van 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 20 februari 2008, nr. KvI 

2008018183, houdende regels ter uitvoering van verordening (EG) nr. 166/2006 van het 

Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 18 januari 2006 betreffende de 

instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende 

stoffen en tot wijziging van de Richtlijnen 91/689/EEG en 96/61/EG van de Raad (PbEU L 33) 

en van het op 21 mei 2003 te Kiev tot stand gekomen Protocol betreffende registers inzake de 

uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen, met Bijlagen (Trb. 2003, 153 en Trb. 

2007, 95) (Uitvoeringsregeling EG-verordening PRTR en PRTR-protocol) 

 Landelijk Meldpunt afvalstoffen (LMA): in hoofdstuk10 van de Wwet milieubeheer (afvalstoffen) 

staan regels over afvalstoffen. Deze regels zijn uitgewerkt, voor zover het gaat om medlen van 

ontvangen en afgegeven afvalstoffen, in de volgende documenten: het Besluit melden 

bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen, de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en 

gevaarlijke afvalstoffen en het Reglement melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. 

AMICE is het geautomatiseerde systeem waarin alle meldingen worden vastgelegd is AMICE 

(afval Meldingen Informatie en Communicatie Elektronisch) 

 LAP: het LAP bestaat uit een beleidskader en sectorplannen. Het beleidskader bevat de 

hoofdlijnen van het afvalbeleid. Het betreft bijvoorbeeld de landelijke doelstellingen voor 
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gescheiden inzameling en algemene uitgangspunten voor instrumenten als vergunningverlening 

en handhaving. De sectorplannen bevatten de uitwerking van het beleidskader voor specifieke 

(categorieën van) afvalstoffen. De kern van ieder sectorplan is de zogenaamde 

minimumstandaard. Hierin staat op welke wijze een bepaalde afvalstroom verwerkt moet 

worden 

 LAVS. Het Landelijk Asbestvolgsysteem is een web-applicatie waarmee opdrachtgevers regie 

kunnen voeren op het volledige proces van asbestverwijdering. Van inventarisatie tot en met de 

stort van het asbest. Dit is verankerd in het Asbestverwijderingsbesluit 2005, in het 

Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit)/Arbeidsomstandighedenregeling (Arboregeling); en 

het Bouwbesluit 2012. 

 CLP (EU-GHS/CLP verordening (EG) Nr. 1272/2008): in het schema is ook de Nederlandse 

geconsolideerde versie van de verordening opgenomen. VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 

VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 december 2008 betreffende de 

indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de 

Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 

 

6.5.4 Gegevens over transport 

In de onderstaande tabel is voor transport aangegeven welke gegevens wel en niet onderdeel 

uitmaken van de eerste schil en dus passen binnen de enge scope van het Informatiehuis Afval & 

Grondstoffen.  

 Binnen scope 

Schil 1 

Buiten scope 

Schil 2  

Buiten scope 

Schil 3 

Belangrijkste wet- 
regelgeving 

Wegenverkeerswet 
(Wvw 1994) 

Wvg 

Besluiten inzamelen 
afvalstoffen (BIA/RIA) 
EVOA 

Classification, Labelling 
and Packaging (CLP) 

VTH  

Activiteiten afval per “as”  

(vrachtwagens, spoor)  

 

Transport gevaarlijke 
stoffen (IH Externe 
veiligheid) 

afval per leiding (IH 
Water, afvalwater).  

afval per schip 

 

 

Belangrijkste 
onderzoeks-producten 

 VIHB-beschikking* 

 EVOA-beschikking** 

 EVOA-melding**  www.Beurtvaartadres.n
l/transport-van-afval 
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 Binnen scope 

Schil 1 

Buiten scope 

Schil 2  

Buiten scope 

Schil 3 

Belangrijkste data  Vervoerders, 
Inzamelaars, 
Handelaars en 
Bemiddelaars 
(VIHB)  

 Eural,  

 EVOA  

 CLP/GHS  

 Registratie, 
Evaluatie, 
Autorisatie van 
Chemische stoffen 
(REACH) 

  

*) 
Kan worden beschouwd als nationale vergunning voor vervoer van afvalstoffen 

**)
 Kan worden beschouwd als internationale vergunning voor vervoer van afvalstoffen 

Binnen scope (en daarmee binnen schil 1): 

 VIHB: de regeling VIHB is gebaseerd op artikelen die zijn opgenomen in de Wet milieubeheer 

en het Besluit inzamelen afvalstoffen 

 Eural: zie tekst onder inrichtingen 

 EVOA: de EVOA werkt rechtstreeks door vanuit Europese wetgeving. Jaarlijks worden vanuit 

Nederland door de ILT circa 3.200 toestemmingen vanuit de EVOA afgegeven aan bedrijven die 

afval ontvangen, vervoeren en of vervoeren binnen Europa (en daar buiten) 

 REACH, zie tekst onder inrichtingen. 

 CLP, zie tekst onder inrichtingen. 

Buiten scope (en daarmee in schil 2 of 3):  

 In generiek zin meldingen (schil 2) en alle informatie met betrekking tot toezicht en handhaving 

(schil 3). 

 Generieke jurisprudentie zoals te vinden op jurisprudentie RWS (schil 3). 

6.6 Omgang met kwaliteitseisen 

Een van de vragen voor de uitwerking van de informatiehuizen heeft betrekking op de uitwerking 

van de kwaliteitseisen beschikbaarheid, bruikbaarheid en bestendigheid. Aangezien de uitwerking 

van het Informatiehuis Afval & Grondstoffen minder diepgaand is dan die van de overige 

informatiehuizen zijn de concrete datasets waar het (binnen schil 1) omgaat, nog niet tot in detail 

inzichtelijk. Het is dan ook nog niet mogelijk om de kwaliteitseisen concreet in te vullen. Ook is het 

nog niet mogelijk om in beeld te brengen in hoeverre de kwaliteit van de gegevens die nu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

53260 99 

beschikbaar zijn voldoet aan de toekomstige eisen. Het beeld op basis van de gemaakte 

kostenanalyse is dat de inspanning om de kwaliteit op niveau te brengen relatief beperkt is (zie 

vervolg).  

6.7 Raakvlakken met andere informatiehuizen 

Veel objecten en activiteiten boven de grond zijn ook onder de grond te vinden. Waar de 

informatiehuizen binnen het Digitaal Stelsel Omgevingswet boven de grond op thema zijn 

ingedeeld, gaat het Informatiehuis Afval & Grondstoffen over veel verschillende thema’s. Het 

Informatiehuis Afval & Grondstoffen kent daarom raakvlakken met vrijwel alle andere 

informatiehuizen. Onderstaande tabel geeft inzicht in deze raakvlakken.  

Informatiehuis Raakvlak (thema) 

Water afvalwater, afval per leiding 

Bodem&ondergrond Ondergrondse opslag van afval, storten van afval, niet-operationele stortplaatsen  

Bouw Bouw- en sloopafval, asbest 

Lucht Luchtemissies (van stortplaatsen), uitstoot naar lucht  

Externe veiligheid Opslag en beheer gevaarlijke stoffen , transport gevaarlijke stoffen 

Overig Zwerfafval, mest en stoffen 

 

6.8 Governance 

6.8.1 Positionering 

Op basis van de uitgevoerde analyse zien we het Informatiehuis Afval & Grondstoffen in eerste 

instantie als een centraal loket om gegevens te ontsluiten voor afnemers. Evenals voor de overige 

informatiehuizen gaat het hierbij om bevoegde gezagen, initiatiefnemers en belanghebbenden. Voor 

deze doelgroepen komt het Informatiehuis tegemoet aan de bestaande behoefte om de 

versnippering in de informatievoorziening te beperken en de inzichtelijkheid van wet- en regelgeving 

te vergroten. 

De bronhouders voor de gegevens die via het Informatiehuis Afval & Grondstoffen beschikbaar 

worden gesteld zijn publieke en private partijen. Aan de publieke kant gaat het om: 

 Rijkswaterstaat 

 Inspectie Leefomgeving en Transport 

 provincies 

 gemeenten 

 omgevingsdiensten 

 NIWO 
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Aan de private kant gaat het onder meer om burgers en bedrijven die zich van afval ontdoen, die 

afval transporteren en die afval ver- en bewerken. Tevens gaat het om bemiddelaars en handelaren 

in afval en partijen die afvalstoffen gebruiken voor nieuwe toepassingen.  

Het Informatiehuis Afval & Grondstoffen wint zelf geen gegevens in, maar stelt het alleen gegevens 

beschikbaar die door andere partijen worden aangeleverd. Naast het beschikbaar stellen van deze 

gegevens speelt het Informatiehuis Afval & Grondstoffen ook een rol in het vergroten van de 

uitwisselbaarheid van gegevens. Dit doet het Informatiehuis door het ontwikkelen en het bevorderen 

van het gebruik van kwaliteitsnormen en berichtenstandaarden.  

We denken bij de invulling van het Informatiehuis Afval & Grondstoffen meer in termen van een 

stelsel dan van een systeem. Dit stelsel is te ontwikkelen door in de loop van de tijd meer en meer 

(bestaande of nieuw te ontwikkelen) modules toe te voegen. In het vervolg gaan we hier nader op 

in. 

6.8.2 Sturing 

Ook voor het Informatiehuis Afval & Grondstoffen gaat de voorkeur uit naar een sturingsmodel dat 

de verantwoordelijkheden daar waar het gaat om het beschikbaar stellen van de vereiste gegevens 

zo decentraal mogelijk belegt. De verantwoordelijkheden liggen hierdoor bij de partijen die het beste 

in staat zijn om deze waar te maken, dicht bij de bron van de gegevens en tegelijk dicht in de buurt 

van het feitelijk gebruik hiervan. 

Idealiter gaan we uit van een model, waarin de bronhouders gezamenlijk in de lead zijn. Binnen het 

domein van afval doet zich de situatie voor dat een substantieel deel van deze bronhouders private 

partijen zijn, die niet zozeer generieke gegevens aanleveren die algemeen bruikbaar zijn, maar 

meer bedrijfsspecifieke gegevens. Dit maakt dat deze partijen niet direct een belang hebben om als 

initiatiefnemer en verantwoordelijke betrokken te zijn bij het opzetten en beheren van het 

Informatiehuis (wel als afnemer overigens). Om deze reden kiezen we ervoor om de publieke 

bronhouders en de beheerders van de private gegevens (eveneens publieke partijen) de trekkers 

van het Informatiehuis te laten zijn. Het gaat hierbij om de vijf partijen die in de vorige paragraaf 

beschreven zijn. De private partijen die belanghebbend zijn, krijgen een rol als afnemer van 

gegevens (zie vervolg).  

In het sturingsmodel dragen de vijf publieke partijen samen de verantwoordelijkheid de 

verantwoordelijkheid voor het Informatiehuis Afval & Grondstoffen. Ze geven gezamenlijk sturing 

aan het informatiehuis. Hiervoor richten ze een bestuursstructuur in. Via deze structuur bepalen ze 

de activiteiten van het Informatiehuis en de financiële kaders die hierbij gelden. Via deze structuur 

leggen de partijen ook verantwoording af aan het Ministerie van IenM. 

Het departement richt zich op het bepalen en handhaven van de functionele kaders van het 

Informatiehuis: 

 als stelselverantwoordelijke voor de Omgevingswet en het digitale stelsel stelt het departement 

eisen aan de technische en functionele aansluiting van het Informatiehuis Afval & Grondstoffen 
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op digitaal stelsel omgevingswet (DSO), waarbij het er vooral om gaat om de uitwisseling van 

gegevens van bronhouders naar afnemers te borgen. Dit door het bepalen van generieke 

uitwisselingsstandaarden 

 als beleidsverantwoordelijken voor het domein afval stellen de Ministeries van IenM en EZ eisen 

aan de kwaliteit van de gegevens die beschikbaar komen via het Informatiehuis. Als 

beleidsverantwoordelijk voor het domein zorgt het Ministerie van IenM ook voor het aanpassen 

van wetgeving om te komen tot eenduidige kaders en datasets waardoor data makkelijker uit te 

wisselen zijn. 

Voor de kwaliteitsnormen en uitwisselingsstandaarden geldt dat het Ministerie van IenM deze 

vaststelt op voorstel van bij het Informatiehuis betrokken partijen. Deze partijen doen samen met 

afnemers en ondersteund door het Informatiehuis voorstellen aan het departement. Deze 

voorstellen kunnen rekenen op een breed draagvlak onder de belanghebbenden. De goedkeuring 

door het Ministerie van IenM is als het ware een formaliteit en vooral een borgingsmiddel voor het 

gebruik van de normen en standaarden. 

Het Informatiehuis staat onder leiding van een huismeester. Deze huismeester geeft leiding aan de 

dagelijkse uitvoering van de activiteiten en legt hierover verantwoording af aan de eerder 

beschreven bestuursstructuur. In een eerdere fase is Rijkswaterstaat aangewezen als partij om de 

rol van huismeester te vervullen. Op basis van de door ons gemaakte analyse onderschrijven we 

deze keuze. Rijkswaterstaat heeft veel kennis van het afvaldomein en daarnaast ook goed zicht op 

de breedte van het domein. Als één van de weinige partijen heeft de organisatie een volledig 

overzicht over het domein. Vanuit dit overzicht vervult de organisatie in de informatievoorziening nu 

ook al een centrale en verbindende rol tussen belanghebbenden.  

Een voorwaarde voor de invulling van het huismeesterschap is dat dit gezien wordt als een nieuwe 

rol voor Rijkswaterstaat, die zich onderscheid van de rol van bronhouder en beheerder van 

gegevens en van bevoegd gezag. Als zodanig is deze rol op apart te beleggen, zodanig dat de 

onafhankelijkheid van de huismeester gegarandeerd is. Dit dient in de governance tot uitdrukking te 

komen doordat de sturing plaatsvindt via de eerder beschreven bestuursstructuur en niet langs de 

hiërarchische lijnen binnen Rijkswaterstaat.  

Met het aanstellen van Rijkswaterstaat als huismeester ligt het ook voor de hand om het 

Informatiehuis Afval & Grondstoffen vanuit deze organisatie te faciliteren (ofwel te ‘hosten’). Dit 

betekent dat Rijkswaterstaat als gastheer de faciliteiten beschikbaar stelt om het Informatiehuis in 

bedrijfsmatige zin te laten functioneren. Hiervoor ontvangt Rijkswaterstaat een vergoeding van de 

partijen die verantwoordelijk zijn voor het Informatiehuis.  

De vijf publieke partijen dragen de eindverantwoordelijkheid voor de (kwaliteit van de) gegevens die 

via het Informatiehuis beschikbaar gesteld worden aan afnemers. Het Informatiehuis doet een check 

op de kwaliteit van deze gegevens en het gebruik van de vereiste standaarden, en spreekt 

leveranciers hiervan aan op tekortkomingen hierin. Het Informatiehuis heeft geen wettelijk 

vastgelegde interventiemogelijkheden in de richting van de deze partijen om verbeteringen te 
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bewerkstelligen. De leveranciers zijn en blijven verantwoordelijk. Het is wel mogelijk dat zij het 

Informatiehuis gezamenlijk een bepaald mandaat geven om te acteren op tekortkomingen in de 

aanlevering door partijen. 

Het Informatiehuis stelt periodiek rapportages op met een beschrijving van de kwaliteit van 

gegevens en het gebruik van standaarden per leverancier. Door de publicatie hiervan geeft het 

Informatiehuis prikkels om de kwaliteit te verbeteren. Tevens gebeurt dit door benchmarks, audits, 

best practices, peer reviews, etc. Dit zijn middelen die alle druk zetten op (slecht presterende) 

leveranciers en daarachter bronhouders om de aanlevering van gegevens aan het Informatiehuis te 

verbeteren.  

Het Ministerie van IenM richt zich op de kwaliteitsborging op systeemniveau en spreekt bronhouders 

indien nodig aan op basis van de wettelijke kaders. Aan het niet voldoen aan de kaders door 

bronhouders kunnen vanuit het Ministerie van IenM sancties worden verbonden, zoals het beperken 

van de toegang tot het Informatiehuis dan wel het digitale stelsel. 

6.8.3 Uitvoering 

De activiteiten van het Informatiehuis splitsen we uit in uitvoerende, ondersteunende en sturende 

processen. Deze processen zijn opgenomen in de onderstaande tabel. Het gaat hierbij om een niet 

limitatief totaaloverzicht, waar in een later stadium nog keuzes in te maken zijn.  

Categorie Processen 

Uitvoerend  Ontvangen van brongegevens 

 Beheren van brongegevens 

 Beschikbaar stellen van brongegevens 

 Valideren van brongegevens: 

 Checken op voldoen aan kwaliteitseisen 

 Checken op gebruik van standaarden 

 Opslaan van brongegevens (en historie) 

 Converteren van gegevens (omzetten van brongegevens naar ander formaat) 

 Sorteren van brongegevens (indelen van brongegevens in datasets ) 

 Samenvatten van brongegevens (bepalen van kenmerken van brongegevens) 

 Aggregeren van brongegevens (combineren van meerdere brongegevens) 

 Verrijken van brongegevens (toevoegen van andere gegevens aan 
brongegevens) 

 Verwerken van brongegevens (opnemen van brongegevens in 
informatieproducten) 

 Beschikbaar stellen van bewerkte gegevens 

Ondersteunend  Ontwikkelen, beheren en onderhouden van standaarden: 

 Opstellen, beheren en onderhouden van kwaliteitsnormen 

 Opstellen, beheren en onderhouden van gegevenscatalogus 

 Beheren van uitvoerende processen (proces- en kwaliteitsmanagement) 
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Categorie Processen 

Sturend  Doorlopen sturingscyclus: 

 Opstellen van lange termijn plan 

 Opstellen van jaarplan en begroting 

 Opstellen van rapportages, jaarverslag en jaarrekening 

 Onderhouden relatie met opdrachtgever(s) en eigenaar(s) 

 Voeren regie over aanlevering van brongegevens door bronhouders 

 Onderhouden van afstemmingsrelatie met: 

 Afnemers (strategisch /tactisch /operationeel) 

 Bronhouders (strategisch /tactisch /operationeel) 

 Laan voor de Leefomgeving en andere Informatiehuizen 

 

Voor het doorlopen van deze processen is behoefte aan een uitvoeringsorganisatie. Deze is 

onderdeel van het Informatiehuis en wordt aangestuurd door de huismeester. 

6.8.4 Vraagsturing 

Qua vraagsturing is een onderscheid te maken tussen de vraagsturing binnen de DSO en de 

vraagsturing op het Informatiehuis Afval & Grondstoffen. De vraagsturing op de DSO betreft de 

wijze waarop met individuele vragen van afnemers wordt omgegaan en de vertaling van deze 

vragen naar de diensten die geleverd worden. De vraagsturing op het Informatiehuis betreft de 

sturing op het aanbod aan gegevens dat via het Informatiehuis beschikbaar wordt gesteld. Deze 

vraagsturing heeft een lange termijn perspectief en vertaalt nieuwe ontwikkelingen naar een 

bijstelling van het gegevensaanbod van het Informatiehuis.  

Het kader voor de vraagsturing op het Informatiehuis Afval & Grondstoffen wordt gevormd door de 

wettelijke eisen die voor het Informatiehuis gelden. Binnen deze wettelijke kaders geven afnemers 

van gegevens gezamenlijk invulling aan de vraagsturing. Deze afnemers zijn bevoegde gezagen, 

initiatiefnemers en belanghebbenden. De sturing heeft betrekking op de informatieproducten die het 

Informatiehuis dient aan te leveren die gebruikt worden voor het maken van onderzoeksproducten 

die de grondslag vormen voor de besluiten met rechtsgevolgen.  

De verantwoordelijkheid voor het invullen en borgen van de vraagsturing ligt bij de eerder 

beschreven publieke partijen. Zij zijn verantwoordelijk voor het functioneren van het Informatiehuis 

en hebben de verplichting om de informatieproducten beschikbaar te stellen die afnemers nodig 

hebben. De partijen kunnen het Informatiehuis een rol geven in het voeren van de regie hierop. Dit 

betekent dat het Informatiehuis de activiteiten organiseert en coördineert die nodig zijn om de 

afnemers bij de informatievoorziening te betrekken. De activiteiten richten zich op: 

 het inventariseren van de wensen en behoeften 

 het clusteren en prioriteren van deze wensen en behoeften (vraagbundeling) 

 het opstellen van business cases voor nieuwe/verbeterde informatieproducten 
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 het organiseren van besluitvorming over de business cases 

 het bewaken van de uitvoering van business cases 

 het informeren van afnemers over deze voortgang. 

Indien nodig wordt samengewerkt dan wel afgestemd met andere informatiehuizen, bijvoorbeeld 

daar waar het gaat om het samenstellen van gezamenlijke producten of de onderlinge leveringen 

van gegevens.  

6.9 GAP en stappenplan 

We adviseren het Informatiehuis Afval & Grondstoffen op een pragmatische manier, stap voor stap 

te ontwikkelen. Het advies is om hierbij een onderscheid te maken tussen de informatie die 

onderdeel uitmaakt van de verschillende schillen. 

Voor schil 1 is het advies om op korte termijn een nadere inhoudelijke analyse te maken van de 

gegevenssets die binnen deze schil vallen. In het kader van het voorliggende onderzoek zijn deze 

gegevenssets op hoofdlijnen in beeld gebracht. Alvorens met het Informatiehuis aan de slag te 

kunnen is een nadere verdieping nodig. Onderdeel van de verdieping is een analyse van de wijze 

waarop met het fenomeen meldingen kan worden omgegaan. Zoals eerder beschreven bevinden 

deze meldingen zich in het grijze gebied tussen de schillen 1 en 2. Strikt juridisch maken ze geen 

onderdeel uit van schil 1, omdat het in strikte zin niet gaat om besluiten. Aan het niet doen van een 

melding kleven echter wel rechtsgevolgen. Los van de eventuele precedentwerking voor andere 

informatiehuizen is ons advies om de gegevens die samenhangen met het doen van meldingen wel 

op te nemen in het Informatiehuis voor het domein van afval.
12

  

Voor schil 2 is het advies om een besluit te nemen of de gegevens gericht op toezicht en 

handhaving al dan niet op te nemen in het Informatiehuis Afval & Grondstoffen. Zoals eerder 

vermeld vallen deze gegevens formeel buiten de scope van het Informatiehuis. Het zijn immers 

geen gegevens die nodig zijn voor besluiten met rechtsgevolgen. Voor het afvaldomein geldt echter 

dat het onderscheid tussen enerzijds vergunningen en anderzijds toezicht en handhaving minder 

gemakkelijk te maken is dan voor andere domeinen. Juist voor het domein van afval hangen deze 

sterk met elkaar samen. Dit wordt onder andere geïllustreerd door de activiteiten van regionale 

uitvoeringsdiensten en de geïntegreerde informatievoorziening die hiervoor gebruikt wordt. Voor het 

Informatiehuis Afval & Grondstoffen zou het daarmee voor de hand liggen om de gegevens voor 

toezicht en handhaving op te nemen binnen de scope. De vraag is echter wat dit betekent voor de 

overige negen informatiehuizen en of dit voor deze huizen ook niet zou moeten gelden. Dit dient 

nader te worden onderzocht. In vervolg op een eventueel positief besluit over de opname van de 

gegevens in het Informatiehuis dient een verdiepend onderzoek te worden gedaan naar de 

gegevenssets die het betreft. 

                                                      

12 In de huidige uitwerking van het Informatiehuis zijn we hier nog niet van uitgegaan. 
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Voor schil 3 is het advies om een voorziening in te richten die handreikingen biedt voor een beter 

begrip van de wet- en regelgeving rond het domein van afval. Het gaat hierbij om een nadere uitleg 

van deze wet- en regelgeving en een ondersteunende functie voor de interpretatie hiervan. Voor 

deze voorziening kan gebruik gemaakt worden van een informatiebron die nu al voorhanden zijn, 

zoals Infomil en Helpdesk afval. Door deze bron verder uit te bouwen en toegankelijk te maken voor 

een bredere groep van afnemers, kan worden voorzien in een belangrijke behoefte. In dit proces 

dient te worden onderzocht op welke wijze de informatiebron gekoppeld kan worden met het 

Informatiehuis Afval & Grondstoffen (schil 1). Een mogelijkheid is om de ontsluiting van de 

informatiebron zodanig te organiseren dat deze (ook) verloopt via het Informatiehuis.  

Op basis van de ontwikkelingen in de richting van een circulaire economie is het advies om 

ongeacht de keuzes ten aanzien van de inrichting van het Informatiehuis de scope hiervan te 

verbreden naar afval én grondstoffen. Dit omdat het onderscheid tussen beide steeds meer 

vervaagt en er een groeiende behoefte is aan informatie over de omgang met grondstoffen. De 

informatie die aanwezig is in de databank van het LMA kan bijvoorbeeld als basis dienen voor de 

informatievoorziening over grondstoffen.  

Gedurende de stapsgewijze ontwikkeling van het Informatiehuis is behoefte aan continue reflectie 

en evaluatie, en het op basis hiervan bijsturen van ontwikkelingen. Op voorhand is geen 

uitgekristalliseerd eindbeeld neer te zetten, waar projectmatig naar toe gewerkt wordt. Het eindbeeld 

zal mede door parallelle ontwikkelingen binnen het domein bodem en ondergrond aan verandering 

onderhevig zijn. De sturing dient hierop te worden aangepast. 

Om het Informatiehuis te realiseren, dient aan een aantal essentiële randvoorwaarden te worden 

voldaan: 

 duidelijkheid over de eisen die vanuit de Omgevingswet en de onderliggende wet- en 

regelgeving aan het Informatiehuis gesteld worden 

 afbakening van de scope van het Informatiehuis (o.a. besluiten met rechtsgevolgen, 

bijvoorbeeld meldingen) en de raakvlakken met andere informatiehuizen 

 helderheid over de governance van het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de 

aansluitvoorwaarden voor het Informatiehuis hierop 

 inzicht in de vraagsturing die wordt ingevuld voor het digitaal stelsel Omgevingswet en de relatie 

met de vraagsturing voor het Informatiehuis 

 afspraken tussen belanghebbenden over de initiële investeringen in het Informatiehuis, evenals 

de toekomstige exploitatie 

 commitment van publieke partijen (bronhouders en beheerders) om het Informatiehuis in 

samenspraak met het Ministerie van IenM te realiseren 

 betrokkenheid van afnemers in de vorm van bevoegde gezagen, initiatiefnemers en 

belanghebbenden, om invulling te geven aan de vraagsturing (initieel en structureel) 
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 bereidheid van bestaande organisaties en samenwerkingsverbanden om bij te dragen aan de 

ontwikkeling van het nieuwe Informatiehuis Afval & Grondstoffen en hiermee samen te werken. 

Omdat de uitwerking van het Informatiehuis Afval & Grondstoffen minder diepgaand is dan de 

overige informatiehuizen is een aanvullende voorwaarde dat er een nadere analyse plaatsvindt van 

de datasets die via het Informatiehuis beschikbaar dienen te worden gesteld. Dit in lijn met de 

analyse die voor de Informatiehuizen Water en Bodem&ondergrond is uitgevoerd.  
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7. Kostenraming Informatiehuizen 

7.1 Aanpak 

Het beeld van de SOLL situatie dient nog verder uitgewerkt te worden. Daardoor kan nu nog geen 

gedetailleerde kostenraming gegeven worden van de verbeteropties voor de informatiehuizen. 

Er is nu beter inzicht in de databestanden en informatieproducten die binnen scope zijn van de 

huizen. Voor een PXQ benadering, waarbij per informatieproduct wordt aangegeven welke kosten 

gemaakt dienen te worden, ontbreekt echter nog een eenduidige omschrijving wat onder een 

informatieproduct verstaan wordt en welke verbeteringen noodzakelijk zijn om het doelstelling van 

de Omgevingswet te realiseren. Ook de exacte contouren van de informatiehuizen en de kerntaken 

zijn nog niet vastgesteld. Daarom is ervoor gekozen om aan te sluiten bij de kostenraming uit de 

Businesscase GOAL 13van 2014 voor de informatiehuizen Water, Bodem&ondergrond en afval en 

Grondstoffen. In de businesscase zijn naast de kosten van huis zelf, waaronder de ‘portalfunctie’, 

tevens de kosten van de bronbestanden die bij het huis behoren meegenomen. 

Nagegaan is of zich t.o.v. 2014 significante wijzigingen hebben voorgedaan in de factoren die de 

omvang van de kosten van een huis bepalen. Vervolgens is per huis op basis van een globaal 

kostenmodel een inschatting gemaakt van de verschillende kosten componenten. 

7.2 Aannames bij de kostenraming in de businesscase 2014 

De grondslag voor de kostenraming is de begroting van de exploitatielasten voor het jaar 2015 van 

het huidige Informatiehuis Water uit het Programmaplan 2012-2015, groot 1.6 miljoen euro. De 

scope van het huidige Informatiehuis is geschat op een ¼ van het toekomstige Informatiehuis 

Water. 

Het huidige huis omvat 1 werkveld; Oppervlaktewater. Het voorziene Informatiehuiswater omvat 5 

werkvelden. Dit brengt de totale exploitatielasten op 6.4 miljoen euro. 

De exploitatielasten zijn geschat op 30% van de totale investeringskosten. Dit brengt de totale 

investeringskosten op 21.3 miljoen euro. 

Voor het huidige 0 scenario is volgens de bovengenoemde schattingsmethodiek van 30% reeds 5.3 

miljoen euro geïnvesteerd. Dit brengt de additionele investeringen om de doelen van de 

Omgevingswet te realiseren op 16 miljoen euro. De additionele exploitatielasten zijn 30% van de 

additionele investeringskosten. Dit brengt de additionele exploitatielasten op afgerond 5 miljoen 

euro. 

                                                      

13
 LAAN VAN DE LEEFOMGEVING, Eerste beeld van een businesscase voor het programma GOAL, versie 

1.0, 26 september 2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

53260 108 

In de kostenraming zijn de personele kosten niet meegenomen. Er is in de businesscase van 

uitgegaan dat bij de inrichting van de informatiehuizen personeel gedetacheerd wordt vanuit de 

moederorganisatie en er gaan vervanging plaatsvindt bij de moederorganisaties.  

De kosten van de informatiehuizen zijn gescoord op de voorziene omvang in termen van 

bronbestanden en regievoering en de voorziene verbeteringen in de informatievoorziening.  

 Investeringen Exploitatie 

Groot/Groot 16 5 

Groot/Gemiddeld 7 2 

Groot/Klein 5 2 

Gemiddeld/Gemiddeld 7 2 

Klein/Gemiddeld 4 1 

Klein/Klein 2 1 

 

De informatiehuizen Water en Bodem&ondergrond scoorden groot op omvang en groot op 

voorziene verbeteringen. Dit leidde tot een schatting van 16 miljoen euro investeringen en 5 miljoen 

euro exploitatielasten. 

Het Informatiehuis Afval & Grondstoffen scoorde klein op omvang en gemiddeld op verbeteringen. 

Dit leidde tot een schatting van 4 miljoen euro investeringen en 1 miljoen euro exploitatielasten. 

7.3 Aannames voor de kostencalculatie 2015 

Voor de scope van een Informatiehuis is ervan uitgegaan dat deze alleen gericht is op het voorzien 

van gegevens die nodig zijn voor besluiten met rechtsgevolgen. De informatievoorziening ten 

behoeve van VTH is buiten scope geplaatst. Indien tevens de informatievoorziening voor VTH 

betrokken wordt bij de informatiehuizen, dan zal de omvang naar verwachting toenemen. De 

verwachting is dat dit met name voor toezicht en handhaving in het domein afval en Grondstoffen 

het geval zal zijn. Voor een meer exacte raming hiervan is echter aanvullend onderzoek nodig. 

Door stringenter dan in 2014 vast te houden aan besluiten met rechtsgevolgen lijkt de omvang 

enerzijds beperkter, anderzijds lijkt de omvang en de complexiteit toe te nemen door, jurisprudentie 

en de hogere eisen die verordeningen stellen aan het Bevoegd Gezag, voortvloeiend uit de wet.  

 Een Informatiehuis stelt de afnemers van gegevens centraal en probeert door het leveren van 

maatwerk zo optimaal mogelijk te voorzien in hun behoeften. 

 Een Informatiehuis ondersteunt het principe van eenmalig inwinnen en meermalig gebruiken 

van gegevens (slim (her-) gebruik van databestanden. 
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 Een Informatiehuis maakt zoveel mogelijk gebruik van de gegevens die nu reeds beschikbaar 

zijn. 

 Een Informatiehuis sluit aan op de bestaande en in ontwikkeling zijnde informatiebronnen, en 

maakt hier zo optimaal mogelijk gebruik van (geen dubbellingen /overlap). 

 Een Informatiehuis wint zelf geen gegevens in, maar maakt gebruik van de gegevens die door 

bronhouders worden ingewonnen. 

Op dit moment bestaat nog geen beeld van uitgewerkte varianten (minimaal, gemiddeld, uitgebreid) 

van de informatiehuizen die als deugdelijke grondslag voor een alternatieve kostenberekeningen 

kunnen dienen. 

De kostencalculatie is een expertmatige inschatting van de kostenverdeling binnen een 

Informatiehuis en niet het resultaat van een uitgebreide praktijkstudie. Voor dat laatste ontbreken op 

dit moment nog betrouwbare bronnen. 

Voor de overall kosten is aangesloten op de bedragen uit de businesscase 2014. Voor de goede 

orde: het betreft de additionele kosten bovenop de reeds gemaakte kosten voor 

informatievoorziening binnen de genoemde domeinen. 

De beschikbare kostencalculaties van de andere informatiehuizen en van het huidige Informatiehuis 

Water zijn nog rudimentair en wijken zowel qua model als qua kostenopbouw sterk van elkaar af. 

Daarom is gekozen voor een gewogen vergelijking van de verschillende calculatiemodellen en de 

analyses uit 2014. 

De kostencalculatie kent een aantal onzekerheden die van invloed zijn op de uiteindelijke kosten: 

 De inhoud van de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) die onderliggend zijn aan de 

Omgevingswet zijn op dit moment nog in ontwikkeling 

 De rol, activiteiten en governance van de DSO als onderdeel van het digitale stelsel rond de 

Omgevingswet is nog niet bepaald 

 De inhoudelijke afbakening van de scope van een Informatiehuis en de raakvlakken met andere 

informatiehuizen is nog niet bepaald 

 De omvang van de activiteiten van een Informatiehuis, waarbij het vooral gaat om het al dan niet 

bewerken van gegevens, dient nog bepaald te worden 

 De openstaande discussiepunten bij het IH afval en Grondstoffen leiden bij dit huis tot een 

aanvullende onzekerheid voor de kostenraming. 

De businesscase omvat niet de integrale kosten van een huis, maar de verwachte additionele 

kosten om te voldoen aan de doelstellingen voor de Omgevingswet. In de businesscase 2014 is als 

ambitieniveau uitgegaan van het zo veel mogelijk verlagen van onderzoekslasten. Dit benadert 

scenario 3, maar heeft nog niet het ambitieniveau van een volledig vraag-gestuurd stelsel. Het 
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uiteindelijke ambitieniveau bepaalt in hoge mate de kosten die een huis met moet maken om de 

gewenste informatieproducten te maken. Afhankelijk van het uiteindelijk te kiezen ambitieniveau 

kunnen de kosten 30 tot 50% afwijken. 

7.4 Kostenmodel informatiehuizen 2015 

De kosten die toegerekend worden aan een Informatiehuis bestaan enerzijds uit de kosten van de 

inrichting en het de uitvoering van de taken binnen het huis zelf en anderzijds uit de kosten die 

nodig zijn om de bronbestanden te verbeteren en te exploiteren.  

De institutionele kosten van inrichten en uitvoeren van de kerntaken van het huis zelf zijn onder 

verdeeld naar: 

 Sturende processen: Afstemmen, regievoering, governance en architectuur 

 Ondersteunende processen: Vraagbundeling, standaardisatie, validatie, catalogus, PDC, 

portaal, kwaliteitsborging 

 Uitvoerende processen: Verwerken brongegevens, veredelen tot informatieproducten, 

verstrekken informatie aan afnemers 

De kosten van het verbeteren en exploiteren van de onderliggende bronnen (bronverbetering) zijn 

ter verhoging van de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de data. 

Globaal zijn de kosten gelijkelijk verdeeld over het huis zelf en de bronnen, waarbij de verwachting 

is dat de eerstkomende jaren het accent zal liggen op bronverbetering (nadruk op verhogen 

beschikbaarheid en bruikbaarheid) en in latere jaren meer op de ontwikkelen van 

informatieproducten (nadruk op verbeteren bestendigheid). 

7.5 Geschatte kosten Informatiehuis Water 

In de Businesscase 2014 is het volgende gesteld: 

Informatiehuis Water  

De omvang van voorziene verbeteringen Groot 

De Omvang van het informatiehuis Groot 

 

In de business van 2014 wordt de Impact op kosten en het informatiehuis zelf gezien als “Het 

Informatiehuis onderscheidt 5 werkvelden die in wetgeving en praktijk redelijk autonoom van elkaar 

opereren. De omvang van de voorziene verbeteringen is groot en liggen op het gebied van 

verbetering van dataregistraties en realiseren van centrale regie (het huidige informatiehuis water 

omvat slechts een klein deel van de werkvelden. Gezien de complexiteit van de processen en 

diversiteit van de werkvelden wordt het informatiehuis als zeer omvangrijk gekenschetst” 
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Dit toekomstige Informatiehuis mag niet verward worden met het huidige Informatiehuis Water. In de 

businesscase is er van uitgegaan dat het huidige Informatiehuis Water wordt opgenomen in een 

(veel) groter geheel dat het toekomstig Informatiehuis betreft. 

 Verwachte investeringen en transitie kosten: 16 miljoen euro 

 Verwachte exploitatielasten: 5 miljoen euro 

7.5.1 Analyse situatie eind 2015 

De werkvelden omvatten: Oppervlaktewater (excl. Marien), Ruimte en water, Marien, afvalwater, 

Waterveiligheid, Grondwater 

De werkvelden bestaan uit groot aantal thema’s, die wel relaties hebben, maar vooral ook op 

zichzelf staan. Er is nog geen integraal overzicht op de werkvelden.  

Er bestaat reeds een informatieloket voor oppervlaktewater. Dit dient verder uitgebouwd te worden 

voor de andere werkvelden. 

Er is reeds sprake van enige vorm van regie bij Oppervlaktewater en Marien. Ook dit dient verder 

uitgebouwd te worden. 

Het Informatiehuis kent plm. 150 datasets en bronhouders. 

De data zijn over het algemeen redelijk tot goed beschikbaar en bruikbaar, maar verbeteringen zijn 

met name nodig bij het omvangrijke werkveld Grondwater.  

Een groot aantal autonome ontwikkelingen wordt voorzien op het gebied van aanbod van data (en 

wet- en regelgeving) en informatiemodellen. De impact hiervan op inhoud, scope en kosten is 

momenteel nog niet exact te bepalen overzien maar zal groot zijn. 

Uitbreiding van de informatievoorziening om ook VTH te ondersteunen zal naar verwachting voor 

het Informatiehuis Water een beperkte inspanning te vergen. 

De inzichten uit 2014 over de grote omvang van het huis en grote voorziene verbeteringen blijven 

gehandhaafd. 

Globale schatting kosten Informatiehuis Water in miljoen euro: 

 Investeringen en transitie kosten 16 miljoen euro, met een bandbreedte van 11-20 miljoen euro 

 Exploitatielasten 5 miljoen euro, met een bandbreedte van 4-7 miljoen euro 

Kosten componenten Investering Exploitatie 

Sturende processen 1-2 0,5-1 

Ondersteunende processen 2-4 1-1,5 

Uitvoerende processen 2-4 1-1,5 

Bronverbetering 6-10 2-3 
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7.6 Geschatte kosten Informatiehuis Bodem&ondergrond 

In de Businesscase 2014 is het volgende gesteld. 

Informatiehuis bodem&ondergrond  

De omvang van voorziene verbeteringen Groot 

De omvang van het informatiehuis Groot 

In de business GOAL 14wordt dit nader uitgewerkt. “Het informatiehuis bodem en ondergrond 

onderscheidt 6 werkvelden die in wetgeving en praktijk redelijk autonoom van elkaar opereren. Er is 

voor gekozen om grondwater deel te laten zijn van dit informatiehuis. De omvang – in termen van 

kosten – van de voorziene verbeteringen is groot. Gezien de complexiteit van het proces tussen de 

vele stakeholders en de omvang van de dataregistraties en de diversiteit van de werkvelden wordt 

het informatiehuis in termen van kosten als omvangrijk gekenschetst. Het werkveld Grond- en 

delfstoffen betreft onder de olie- en gasexploratie, wat wettelijk is verankerd in de Mijnbouwwet. 

Gemaakte onderzoekskosten in dit werkveld zijn zeer omvangrijk in de onderzoeksfase. Dit 

werkveld is in staat haar eigen informatievoorziening op orde te houden. De werklast vermindering 

in dit werkveld wordt niet of nauwelijks beïnvloed door GOAL en is om die reden buiten de kosten- 

en batenberekening gehouden. “ 

 Verwachte investeringen en transitie kosten: 16 miljoen 

 Verwachte exploitatielasten: 5 miljoen 

7.6.1 Analyse situatie eind 2015 

De werkvelden omvatten: Milieuhygiënische kwaliteit, Delfstoffen, Ontgrondingen, Bodemopbouw. 

Dit Informatiehuis dient nog vorm gegeven te worden. 

 De werkvelden hebben raakvlakken met vrijwel alle andere informatiehuizen en vragen 

daardoor een forse investering in het inrichten van regievoering.  

 Het Informatiehuis kent plm. 100 datasets en bronhouders. 

 De data zijn over het algemeen minder goed beschikbaar omdat de meeste data niet gekoppeld 

zijn en pas te gebruiken na download via een portaal. De bruikbaarheid van de data geeft een 

wisselend beeld. 

 De voorziene autonome ontwikkelingen op het gebied van aanbod van data (en wet- en 

regelgeving) zijn omvangrijk en relevant voor de ontwikkelingen van het Informatiehuis en 

mogen niet los van elkaar worden gezien. De impact hiervan op inhoud, scope en kosten is 
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momenteel nog niet te overzien, maar is naar verwachting groot. Met name het ambitieniveau in 

de BRO heeft hierbij een grote impact. 

 Uitbreiding van de informatievoorziening om ook VTH te ondersteunen zal naar verwachting 

voor het Informatiehuis Bodem&ondergrond een beperkte inspanning te vergen. 

 De inzichten uit 2014 over de grote omvang van het huis en grote voorziene verbeteringen 

blijven gehandhaafd. 

Globale schatting kosten Informatiehuis Bodem en Ondergrond, inclusief BRO in miljoen euro: 

 Investeringen en transitie kosten 16 miljoen euro, met een bandbreedte van 11-20 miljoen euro 

 Exploitatielasten 5 miljoen euro, met een bandbreedte van 4,5-7 miljoen euro 

 

Kosten componenten Investering Exploitatie 

Sturende processen 2-3 1-2 

Ondersteunende processen 2-4 1-1,5 

Uitvoerende processen 2-4 1-1,5 

Bronverbetering 5-9 1,5-2 

Indien de BRO als zelfstandige entiteit naast het Informatiehuis Bodem&ondergrond gepositioneerd 

wordt dan zullen deze kosten gesplitst moeten worden. Op dit moment is nog geen zicht in deze 

kostenverdeling. 

7.7 Geschatte kosten Informatiehuis Afval & Grondstoffen 

In de Businesscase 2014 is het volgende gesteld.  

Informatiehuis Afval  

De omvang van voorziene verbeteringen Klein 

De omvang van het informatiehuis Gemiddeld 

In de business case GOAL 15is dit nader uitgewerkt. “Het informatiehuis Afval onderscheidt 3 

werkvelden, die onderling overlap vertonen in informatiebronnen. Gezien de huidige status van 

regie en kwaliteit van data wordt de omvang van de voorziene verbetering als klein ingeschat. De 

omvang van het informatiehuis wordt vooral bepaald door het groot aantal stakeholders en een 

redelijk omvangrijke databestanden. 
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Onzekere factoren bij dit informatiehuis zijn de diverse ontwikkelingen van onder meer wetgeving, 

beleid en informatievoorziening die momenteel plaatsvinden” Diverse autonome ontwikkelingen 

“leiden binnen de scope van GOAL tot een kans in de vorm van een aanvullende benchmark ten 

aanzien van efficiënt grondstoffengebruik voor bedrijfstakken. Deze verbeteroptie is verdisconteerd 

in de omvang van het informatiehuis en de kosten. 

 Verwachte investeringen en transitie kosten: 4 miljoen euro 

 Verwachte exploitatielasten: 1 miljoen euro 

7.7.1 Analyse situatie eind 2015 

De exacte vormgeving van dit Informatiehuis vraagt nog de nodige beleidsmatige en bestuurlijke 

afstemming. Alleen de globale contouren van dit huis zijn in beeld. Dit leidt tot een grotere 

bandbreedte in de geschatte kosten dan bij de informatiehuizen Water en Bodem&ondergrond. 

Een eerste gedachte over een werkveldverdeling omvat: Be-/verwerkings-) Inrichtingen en 

Transport 

De autonome ontwikkelingen betreffen de ontwikkeling van het Landelijk afvalbeheerplan-3 (LAP-3). 

Daarnaast wordt geconstateerd dat de huidige wet- en regelgeving onvoldoende aansluit bij de 

uitvoeringspraktijk (zowel voor de plan- als de gebruiksfase). Daarom zijn er bewegingen op de wet- 

en regelgeving (los van de omgevingswet) aan te passen. Deze kunnen leiden tot extra kosten. 

Verbetering van de informatie (data) kan bijdragen aan een versterking van de uitvoeringspraktijk. 

Deels gebeurt dat nu al, maar (nog) meer bestendige data en vooral een meer eenduidige 

interpretatie (verrijking) van data is hierbij van belang. 

Uitbreiding van de informatievoorziening om ook VTH (met name toezicht en handhaving) te 

ondersteunen zal naar verwachting voor het Informatiehuis Afval & Grondstoffen een aanzienlijke 

inspanning vergen. 

De inzichten uit 2014 over de gemiddelde omvang van het huis en kleine voorziene verbeteringen 

blijven gehandhaafd. 

Globale schatting kosten Informatiehuis Afval & Grondstoffen in miljoen euro: 

 Investeringen en transitie kosten 4 miljoen euro, met een bandbreedte van 2-8 miljoen euro 

 Exploitatielasten 1 miljoen euro, met een bandbreedte van 0,5-3 miljoen euro 

Kosten componenten Investering Exploitatie 

Sturende processen 0,2-1 0,1-0,3 

Ondersteunende processen 0,3-1,5 0,1-0,5 

Uitvoerende processen 0,5-1,5 0,1-0,6 

Bronverbetering 1-4 0,2-1,6 
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Bijlage 1 

Minimaal te beantwoorden vragen 
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Bijlage EB offerte-aanvraag nadere analyse informatiehuizen 

Opdrachtformulering aan opdrachtnemers; 10 juni 2015 

Inrichting Wie zijn partners in huis? 

Welke partijen leveren data aan? 

Hoe wordt de kwaliteitsborging georganiseerd? 

Wie beheert de data en houdt het actueel? 

Bestaat er een overleg met bestaande governance/samenwerking structuren? 

Waar wordt verantwoordelijkheid neergelegd voor informatieproducten? 

Gegevens Welke onderwerpen en werkvelden behelst het Informatiehuis? 

Welke organisatie heeft welke soort informatie? 

Waar is de informatie te vinden? 

Waar raakt het Informatiehuis andere huizen en/of is er sprake van overlap? 

Welke informatiemodellen zijn er, wie zijn er voor verantwoordelijk en lopen er acties 

om deze te integreren, uit te breiden of op te stellen? 

Welke data /datastromen /databases zijn er binnen het Informatiehuis? 

Wie zijn bronhouders? 

Welke standaarden worden gehanteerd? 

(huidige) toetsingsinstrumenten en mogelijke kansrijke nieuw te ontwikkelen 

toetseninstrumenten 

Wat is kwaliteitsniveau data ~3b’s? 

Kwaliteitsborging Hoe wordt kwaliteit geborgd (kwaliteitssysteem)? 

Hoe en door wie wordt validatie uitgevoerd (technisch en inhoudelijk)? 

Domeinspecifieke uitwerking 3b’s 

Link leggen met doelarchitectuur 

Vraagsturing Hoe wordt vraagsturing gerealiseerd? 

Aan welke informatieproducten is er (nu al) behoefte? 

Bij welke doelgroepen? Wat is daarvoor (nog) nodig? Wat leveren die producten op? 

Stakeholdersanalyse 

Haalbaarheid  Wat is de verwachte planning, termijnen en groeicurve van het Informatiehuis? 

Wat zijn de essentiële randvoorwaarden voor de start en ontwikkeling van het 

Informatiehuis?  
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Bijlage 2 

Overzicht van definities 
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Definities 

Domeinen binnen het omgevingsrecht, scope: Water, Bodem, Afval.  

Een werkveld is een thema binnen een domein waaromheen een community van professionals 

werkzaam is en waarbinnen onder meer wettelijke vereiste onderzoeksproducten worden geleverd 

(maar doorgaans ook niet wettelijke producten). Voorbeeld: Bodemkwaliteit. 

Autonome ontwikkeling zijn alle ontwikkelingen binnen de domeinen tot 2018 op het gebied van wet 

(omgevingsrecht) en data waarvoor een beleidsbeslissing is genomen en financiële middelen zijn 

gereserveerd. Ontwikkelingen Omgevingswet kunnen nog niet worden voorzien en daarom buiten 

scope van de IST-situatie. 

Brongegevens: ruwe nog niet (volledig) gevalideerde informatie die wordt ingewonnen en beheerd 

bij bronhouders.  

Informatie is hier bedoeld als gevalideerde brongegevens ten behoeve van onderzoeksproducten. 

Het gaat daarbij primair om digitale geografische databestanden en registers, maar ook om niet 

geografische informatie: standaarden, informatiemodellen, kengetallen, instructies en 

handleidingen, rekenregels, lijsten, etc.. 

Een Informatieproduct is opgewerkte of verrijkte informatie. Een informatieproduct is een betreft 

daarmee aanbod van informatie, die goed bruikbaar is in de toepassingen in het kader van het 

omgevingsrecht, zoals onderzoeksproducten. 

Informatiehuis. We geven in deze analyse geen verdere invulling aan Informatiehuis (buiten scope 

van deze opdracht) maar constateren op basis van deze analyse dat er 2 primaire processen zijn 

die in ieder geval belegd dienen te worden: 

De vraagarticulatie van informatie en kwaliteitseisen vanuit de wet 

Het aanbieden van informatieproducten die aansluit bij de vraag 

Onderzoeksproducten  zijn onderzoeksresultaten (bijv. rapportages) die als onderbouwing dienen 

van een aanvraag tot bijv. het vergunnen van een activiteit in het kader van een wettelijke procedure 

die leidt tot een besluit met rechtsgevolgen zoals vastgelegd in het omgevingsrecht. Het 

onderzoeksproduct vraagt om informatie en informatieproducten. Er zijn veel verschillende type 

onderzoeksproducten, bepaald door de combinatie van: 

Wettelijke instrument (bijv. Vergunning of Bestemmingsplan)  

Onderliggende toetsen (bijv. Toets grondwater) 

Bevoegd gezag  

Initiatiefnemer  
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Beschikbaarheid: Betreft de mate waarin de data, informatie(producten) beschikbaar  zijn, 

toegankelijk via (web)services en vindbaar zodat ze geschikt zijn om te (her)gebruiken. 

Bruikbaarheid: is de mate waarin informatie voldoet aan (inter)nationaal geaccepteerde formaten, 

standaarden of informatiemodellen en geschikt bij de ondersteuning van de besluitvorming of 

gebruikersvraag. 

Bestendigheid: is de mate waarin informatie(producten) geschikt zijn voor toepassing in 

onderzoeksproducten die stand houden voor de rechter. Het betreft geverifieerde en gevalideerde 

informatie voor het betreffende doel. Het is duidelijk voor welk doel deze gegevens gebruikt worden, 

hoe en door wie wordt ingewonnen en dat de gegevens betrouwbaar zijn.  

Wettelijke indieningsvereiste. Bij de aanvraag voor een bijv. vergunning horen zogenaamde 

indieningsvereisten, dat zijn de wettelijke (minimum) eisen van de wetgever en bevoegd gezag ten 

aanzien van de vergunningsaanvraag. Deze eisen werken door in het onderzoeksproduct dat de 

onderbouwing van de aanvraag vormt. De vereisten omvatten soms expliciete eisen ten aanzien 

van format, informatiemodel en of kwaliteitseisen van informatie. Dat laatste wil zeggen de wijze 

waarop informatie is ingewonnen, gemeten, berekend etc.: 

Bronhouders: eigenaren van brongegevens en verantwoordelijk voor het verzamelen en inwinnen 

van de gegevens 

Provider: is de organisatie de data/gegevens levert of ontsluit 
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Geïnterviewden 
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Geïnterviewden domein water 

 

  

Naam Instelling 

Boris Everwijn Informatiehuis Water 

Arjan de Zeeuw RWS 

Roeland Allewijn RWS 

Raymond Ferron RWS 

Nienke Zeijlemaker RWS 

Erik Blaakman RWS 

Albert Vermue  UvW 

Hans Oosters HHSK 

Martin Kuipers 
en Rob van 't Klooster 

HHNK 
IPO 

Yvonne van Stiphout VNG 

Anne Heins 
Sonja de Goede 
Michella Smits 

Stichtse Rijnlanden 

Floris de Bree Ws Rivierenland 

Hans van Gellecum Ws Rivierenland 

Lambik Swinkels Aa en Maas 

Rona Vink 
Wouter van der Gaag 
Mariska van der Pol 

Hoogheemraadschap Rijnland 

Peter Jasperse IPO 

Reginald Grendelman VNG 

Irene Sep VNG/Roosendaal 

Paul Latour 
 + evt Boris Everwijn 

Informatiehuis Water 

Willem Henk Streekstra VNO NCW 

Kees van Rooijen LTO 

Richard Mulder Bouwend Nederland 

Roy Tummers Kenniscentrum en belangenbehartiger voor zakelijke energie en- watergebruikers 
(VenW) 

Joan Staeb Informatiehuis Marien 

Joost Buntsma Stowa 

Oosterom Rioned 

Remko Oostenbrug  Waterschap Hollandse Delta 

Wim de Weerdt Waterschap Hollandse Delta 

Carla Nikkels Bij12.nl 
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Geïnterviewden domein Bodem&ondergrond 

Organisatie Namen 

RIVM Birgit Loos Ton de Nijs   

Provincies Hans Kooreman 
(Gelderland) 

Emile Hagelen (Gelderland)   

VNG Evelien Babbé Harke Tuinhof (gemeente Den 
Bosch) 

 Edith Rutte 
(gemeente 
Eindhoven) 

TNO Tirza van Daalen Robert-Jan van Leeuwen   

SIKB Walter de Koning Roeland Heuff   

MinIenM DGRW - 
STRONG 

Ruud Cino Douwe Jonkers   

MinIenM DGRW - BRO Martin Peersmann     

GBO Provincies /BIJ12 Michelle Fransen Carla Nikkels   

Kadaster Caroline Groot Leo van de Sluis   

MinIenM DGRW - Bodem Auke Oostra Dik Welkers   

Rijkswaterstaat 
(Bodem+) 

Jan Klein-Kranenburg     

 

Geïnterviewden domein afval 

Gesprekken IH Afval     

LMA/Besluit melden 
bedrijfsafval/gevaarlijk afval 

Hans van der Steen Remco Schoonenberg 

LAP; omgevingswet en afval Marco Kraakman Marja Achterberg 

Monitoring, data,   materialen, 
grondstoffen 

Jack Broekaart Guus van den Berghe 

Afvalbeleid Peter Frijns Inge Smits 

EVOA, BIA Jaap Koreman Kees Hoppener 

Vereniging afvalbedrijven Dick Hoogendoorn   

NVRD Olaf Prinsen   

Stichting Landelijk Meldpunt 
Afvalstoffen 

Fred Doeleman   

VNG - Hoofd afdelingen Milieu & 
Mobiliteit en Ruimte   

Jan van der Voet   

Landelijke werkgroep beleid en 
vergunningverlening afval 
/Omgevingsdienst Nijmegen 

Ankie Peters   

Provincie Drenthe Ronny Koeling  

Johnny de Vos 

Svitlichna Soetman 
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Leden begeleidingscommissie 
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Naam Organisatie 

Arjan de Zeeuw RWS 

Roeland Allewijn RWS 

Els Janse RWS 

Jan Klein Kranenburg RWS 

Eric Blaakman  RWS 

Frans Griens  RWS 

Albert Vermüe UvW 

Eugene Meuleman –  UvwW 

Martin Bredero  UvW  

Rob van ’t Klooster IPO 

Reinier van Ispen   IPO 

Cees van Westrenen  KING 

Martijn van Langen RIVM 

Boris Everwijn Informatiehuis water 

Arnoud van Vliet WSHD 

John Maaskant  MinIenM 

Auke Oostra MinIenM 

Tjaart Vos pgm buro BRO 
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Wettelijke verankering indieningsvereisten 
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Pdf-bestand 
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Bijlage 6a 

Aanbod en beoordeling data Water, Bodem en Afva 
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Pdf-bestand 
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Bijlage 6b 

Leeswijzer aanbod en beoordeling data 
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Pdf-bestand 
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Bijlage 6c 

Aanbod NGR 
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Pdf-bestand 
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Bijlage 6d 

Aanbod Inspire Datasets 
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Pdf-bestand 
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Bijlage 7 

Autonome ontwikkelingen 
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Pdf-bestand 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

53260 Stap voor stap werken aan ambitieuze doelen 

Bijlage 8 

Kwaliteitscriteria van de Laan van de Leefomgeving 
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Kwaliteitscriteria Laan van de Leefomgeving 

Algemene ambitie 

De Laan van de Leefomgeving is een metafoor die iets zegt over de beschikbaarheid, bruikbaarheid 

en bestendigheid van gegevens die op de Laan kunnen worden gevonden. De metafoor is een 

middel om verbetering aan te kunnen brengen in deze 3 B's met het oog op het verminderen van 

onderzoekslasten in de praktijk. Op een aantal punten zal een vermindering van lasten alleen 

kunnen worden bereikt door (bestuurlijke) afspraken  of wettelijke eisen aan de 3 B's. In deze notitie 

wordt een aanzet gegeven tot de te stellen eisen. In een aparte notitie wordt het onderscheid tussen 

de vormen van governance nader uitgewerkt. In deze notitie wordt voor de leesbaarheid enkel de 

term 'eisen' gebruikt.  

Wat is een Informatiehuis? 

Om in de metafoor te kunnen werken met informatiehuizen, moet helder zijn wat hiermee wordt 

bedoeld. Een Informatiehuis is meer dan enkel een gegevensbestand; Een los bestand zonder 

enige vorm van organisatie, beheer, kwaliteitsborging en ontsluiting heeft geen waarde voor 

besluitvorming. De onderstaande tekening geeft de kenmerken waaraan wordt gedacht bij een 

Informatiehuis. Het 'ideale' Informatiehuis bestaat op dit moment (nog) niet, al lopen er op allerlei 

gebieden wel verbetertrajecten. 
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Figuur 8 Wat is een informatiehuis? 

Aansluitpunt op de Laan 

Eisen die vanuit de Laan worden gesteld aan beschikbaarheid, bruikbaarheid en bestendigheid 

kunnen op twee punten gelden: 

 Eisen kunnen worden gesteld aan de kwaliteit van de gegevens die vanuit een huis worden 

geleverd aan de Laan. 

 Eisen kunnen worden gesteld aan de kwaliteit van de inrichting van het huis, zodat deze 

betrouwbare gegevens levert aan de Laan.  
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Beide aanhaakpunten zijn bekende ontwikkelingsstappen in de systeemtheorie. Hierin zit een 

ontwikkelproces besloten, waarbij in eerste instantie alleen eisen worden gesteld aan de output van 

het systeem (I.). Pas wanneer de huizen zich hierop hebben ingesteld, zijn ze 'volwassen' genoeg 

geworden om ook eisen te kunnen gaan stellen aan de inrichting (II.). Zeker voor die beleidsthema's 

waar een echt Informatiehuis nog ver weg is, is het verstandig om deze ontwikkeling niet te forceren 

door stappen over te slaan. 

Aansluitvoorwaarden 

Beide soorten aanhaakpunten leiden tot een betere beschikbaarheid, bruikbaarheid en 

bestendigheid. Het verschil zit in de mate van controle op de proces van totstandkoming van 

informatieproducten. Dit speelt met name bij bestendigheid een rol, omdat deze vooral afhankelijk is 

van de wijze waarop het proces (in het huis) is georganiseerd. De beschikbaarheid en bruikbaarheid 

gaan daarentegen vooral over het product en de wijze waarop de Laan deze ontsluit. De mogelijke 

eisen zijn nader geduid in de bijlage. 

Invloed keuzes governance 

Wanneer de aansluitvoorwaarden worden gecombineerd met de drie vormen van governance, 

wordt duidelijk dat bepaalde voorwaarden alleen mogelijk zijn als wettelijke eisen. Het gaat dan om 

c, d en e bij beschikbaarheid (zie bijlage) en t en u bij bestendigheid. De andere voorwaarden zijn in 

principe ook mogelijk als afspraken. 

Aansluitvoorwaarden op de Laan 

Eisen beschikbaarheid Betekenis Gevolgen I of II 

View en download 
services 

Gebruikers kunnen gegevens inzien 
of downloaden (INSPIRE). 

(+)minimale standaard 
ontsluiting. 

(-) kosten opzet /beheer 

beide 

Eisen aan 
kwaliteit 

informatie 

Eisen aan 
inrichting huis 
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Nationaal GeoRegister 

 

Register waarin alle bestanden 
vindbaar zijn (INSPIRE). 

(+) vindbaarheid 

(-) NGR nu alleen voor 
INSPIRE/Brussel 

beide 

Aanwijzing bestanden 

 

Dit legt een wettelijke taak bij een 
partij om een bestand beschikbaar 
te stellen en te onderhouden. 
(INSPIRE). 

(+) legt bestanden duurzaam vast 

(-) mogelijke 
financieringsdiscussie 

II 

Verplicht gebruik 

 

Overheden moeten het bestand 
hanteren bij besluitvorming 
(basisregistraties, Archis). 

(+) dit voorkomt parallelle 
bestanden. 

(-) dit vraagt een betrouwbaar 
bestand en betekent iets voor 
verdeling van verantwoordelijk-
heden. 

II 

Verplichte teruglevering 

 

Partijen moeten nieuwe informatie 
aanleveren aan het bestand 
(Archis). 

(+) bestanden worden steeds 
completer. 

(-) administratieve lasten, ook 
voor de verwerking. 

II 

 
 

Eisen bruikbaarheid Betekenis Gevolgen I of II 

(Geo)standaard Voorzien van geo-coördinaten. Bij 
bestaande registers veelal standaard. 

(+) kaartbeelden mogelijk. 

(-) administratieve lasten 
invoer. 

beide 

Metadata 

 

Informatie bij bestand over actualiteit, 
bron, doelgroep (INSPIRE 
/basisregistraties). 

(+) transparantie over doel 
/kwaliteit. 

(-) administratieve lasten 
invoer. 

beide 

Actualiteit 

 

De gegevens zijn up-to-date. (+) besluit behoeft actuele 
gegevens. 

(-) mag niet tot extra 
onderzoek leiden. 

(-) administratieve lasten 

beide 

Volledigheid 

 

Gegevens zijn dekkend voor het 
beoogde doel. 

(+) voor goede besluitvorming. 

(-) mag niet tot extra 
onderzoek leiden. 

beide 

Gegevensdefinities Gegevens zijn ondubbelzinnig 
gedefinieerd in kwantitatieve 
parameters en/of semantische 
omschrijving. 

(+) uitwisselbaarheid. 

(-) kosten opzet /beheer. 

beide 

Nauwkeurigheid De mate waarin de gegevens 
weergeven wat zij representeren, 
zoals bandbreedtes. 

(+) geeft indruk van kwaliteit 

(-)  

beide 

Consistentie  

 

Uniformiteit van eenheden en de 
gelijksoortige wijze waarop gegevens 
tot stand komen, zodat zij onderling 
vergelijkbaar zijn. 

(+) uitwisselbaarheid. 

(-) 

beide 
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Eisen bruikbaarheid Betekenis Gevolgen I of II 

Juistheid De mate van zekerheid over een 
correcte weergave van wat met de 
gegevens is beoogd uit te drukken. Dit 
impliceert eisen aan meet-, verzamel- 
en bewerkingsmethoden. 

(+) kwaliteit. 

(-) 

II 

Catalogus /informatie-
model 

Beschrijft wat gegevens betekenen en 
maakt ze bruikbaar voor applicaties 
(basisregistratie). 

(+) vergroot bruikbaarheid 
bestand. 

(-) kosten opzet /beheer. 

II 

 

Eisen bestendigheid Betekenis Gevolgen I of II 

Aansprakelijkheid Er is duidelijkheid over wie 
aansprakelijk is voor de kwaliteit 
van gegevens (basisregistratie). 

(+) helderheid over nodig. 

(-) kan proceseigenaars 
afschrikken. 

beide 

Herleidbaarheid Data trail vanaf de bron, via 
eventuele bewerkingen tot en met 
plaatsing in een gegevensbestand 
en levering. 

(+) transparantie. 

(-) vraagt extra inspanning. 

II 

Controleerbaarheid Het al dan niet voldoen aan de 
eisen aan gegevens moeten 
kunnen worden gecontroleerd. 

(+) transparantie. 

(-) wat betekent dit in de praktijk? 

II 

Kwaliteitsborging Er is een mechanisme in het huis 
om de kwaliteit te borgen 
(basisregistraties). 

(+) versterkt bestendigheid 

(-)vraagt extra inspanning. 

II 

Betrokkenheid Heldere afspraken en procedures 
zijn tussen de registerhouder en de 
leveranciers en afnemers van 
gegevens (basisregistraties). 

(+) transparante procedures. 

(-)  

II 

Borging bronhouders  Bronhouders zijn aangewezen of 
zelfs gecertificeerd 
(basisregistraties). 

(+) bronnen duurzaam 
/betrouwbaar. 

(-) mogelijke 
financieringsdiscussie. 

II 

Vaststelling 

 

Bijvoorbeeld door de Minister 
(luchtkwaliteit) 

(+) geen discussie over kwaliteit. 

(-) legt verantwoordelijkheid bij 
MR. 

II 

 


