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BIJLAGE 5 - Afspraken over de basisset ruimtelijke data, ex ante analyse en het 

ruimtelijk voorstel 

 

Inleiding 

Het is belangrijk dat de ruimtelijk voorstellen van de verschillende provincies vergelijkbaar en 

optelbaar zijn. Ook moet in het voorstel duidelijk zijn welke ruimtelijke data als bronmateriaal zijn 

gebruikt en welke definities en eenheden de provincie gehanteerd heeft bij het opstellen van het 

aanbod, zodat de opbouw van het aanbod herleidbaar is. 

 

De reden hiervoor is dat door de departementen straks bepaald zal moeten worden of de 

inspanningen van de afzonderlijke provincies optellen tot een landelijk beeld waarmee de doelen 

uit de nationale programma’s dichterbij komen. Vergelijkbaarheid is ook nodig omdat het 

Planbureau voor de Leefomgeving het ruimtelijk voorstel van de provincies ex ante zal analyseren 

op de bijdrage aan de NOVI-doelen. Tenslotte is het provinciale voorstel straks de basis voor een 

ruimtelijk arrangement, waarin Rijk en provincies afspraken maken over de ruimtelijke inpassing 

van rijksopgaven. Ook in dat proces moet duidelijk zijn op welke bronnen en definities het 

provinciale voorstel gebaseerd is. 

 

Ex ante analyse 

De in het startpakket opgenomen aangescherpte en/of toegevoegde nationale doelen worden 

opgenomen in het overzicht van nationale beleidsdoelen. Daarmee blijft de doelenset in de ex ante 

analyse (vooruit kijken) en de monitor NOVI (terugkijken) inhoudelijk gekoppeld. Vervolgens zullen 

Rijk en provincies afspraken maken over de te door provincies te leveren informatie en data opdat 

het PBL uitspraken over het doelbereik op nationaal niveau kan doen. Tijdens de door BZK te 

organiseren ateliers zullen voorstellen besproken worden en afspraken voorbereid. De afspraken 

kunnen gedurende het proces, gekoppeld aan de drie ijkmomenten, bijgesteld worden. 

 

Basisset ruimtelijke data 

Het Rijk en provincies hebben in goed overleg een niet-limitatieve basisset aan ruimtelijke data 

samengesteld. Deze data gelden als basis voor de uitwerking van ruimtelijke opgaven. Het 

betreffen 1) datasets die de feitelijke situatie laten zien, 2) datasets met wettelijke kaders en 

gebiedscategorieën, 3) datasets met vastgestelde beleidskaders en gebiedscategorieën en 4) 

enkele waardevolle landelijke kenniskaarten. Gezien de verschillen in de aard en de concreetheid 

van de opgaven zijn voor sommige programma’s meer of juist minder datasets geselecteerd. 

Nadere toelichting op en nieuws over de basisset worden via de website 

denationaleomgevingsvisie.nl kenbaar gemaakt. 

 

Beheer basisset 

Het ministerie van BZK beheert de samenstelling van de basisset. In overleg kunnen partijen 

besluiten tot aanpassingen van deze set, bijvoorbeeld in het geval er aanvullende informatie 

beschikbaar komt of zich tijdens het proces of de ijkmomenten nieuwe behoeften voordoen. 

Vaststelling van wijzigingen sluit aan op logische momenten in werkwijze en proces zoals 

beschreven in deel 2. De bronhouders van een dataset blijven vanzelfsprekend zelf 

verantwoordelijk voor het beheer van de dataset zelf. 

 

Ontsluiting 

De data uit de basisset worden zoveel als mogelijk als open data beschikbaar gemaakt en zijn 

laagdrempelig via het Nationaal Geo Register (NGR, nationaalgeoregister.nl) vindbaar. Tenzij 

partijen andere afspraken overeenkomen, blijven de vigerende gebruiksvoorwaarden voor de 

ontsloten datasets van kracht. 

 

Kosten 

BZK draagt de kosten voor het Nationaal Geo Register. De kosten voor het beheer van de datasets 

uit de basisset inclusief de registratie in het NGR zijn en blijven voor de bronhouder. Waar er 

behoefte ontstaat aan de ontwikkeling van nieuwe datasets of in het geval zich andere kosten 

voordoen, maken partijen hier nadere afspraken over. 
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Spelregels 

1. Registreer metadata in het Nationaal Geo Register 

Bronhouders van de datasets die deel uitmaken van de basisset publiceren de metadata van hun 

dataset vast in het NGR. Door middel van het toevoegen van het trefwoord ‘basisset NOVEX’ 

maken bronhouders duidelijk dat een dataset tot de basisset behoort. 

 

2. Pas-toe-of-leg-uit 

Voor de basisset geldt voor zowel het Rijk als de provincies het pas-toe-of-leg-uit-principe. Partijen 

gebruiken zo veel als mogelijk de data uit de overeengekomen set als basis voor ten minste de 

provinciale uitwerking, de ontwerpateliers en de door het programma MooiNL te ontwikkelen 

toekomst- en handelingsperspectieven. Afwijkingen van deze basisregel zijn gemotiveerd mogelijk 

en worden met vermelding van minimaal de naam en vindplaats van de dataset vastgelegd. 

 

3. Verantwoord gebruikte data 

Partijen voegen bij de oplevering van het ruimtelijk voorstel en eerdere tussenresultaten een 

overzicht van de gebruikte datasets mee. Dit kunnen zowel data uit de basisset als uit aanvullende 

datasets zijn. Partijen leggen verder vast op basis van welke analyses en selecties zij tot hun 

resultaat gekomen zijn, zodat bij vragen op een later moment een toelichting kan worden gegeven. 

Gezien de verschillen in werkwijzen, maken we op dit moment geen afspraken over de wijze van 

vastlegging. 

 

4. Kom afspraken over nadere randvoorwaarden aan het ruimtelijk voorstel overeen 

Rijk en provincies maken voor zo ver mogelijk en gewenst in goed overleg afspraken over de vorm 

van het provinciale kaartbeeld en de onderliggende datasets. Partijen verwachten niet-limitatief 

afspraken te maken over aspecten: 

• Gebruikte definities; 

• Representatietype (raster of vector) en objecttypes (punten, lijnen, vlakken); 

• Indicatoren voor de te bereiken Rijksdoelen in 2030 en 2050; 

• Legendaeenheden en schaalniveau; 

• Metadata; 

• Bestandsformaten; 

• Ontsluiting. 

 

De noodzaak om deze afspraken te maken, geldt met name voor die opgaven en programma’s 

waar zich de meeste kansen en knelpunten voordoen. Vooral daar moet immers de provinciale 

voorstellen vergelijkbaar en optelbaar zijn. 

 

5. Bewaar gebruikte datasets 

Partijen dragen zorg voor het bewaren van hun resultaten, daarvoor gebruikte data en 

gehanteerde werkwijze conform de daarvoor geldende termijnen. Het Rijk draagt daarbij in elk 

geval zorg voor de data uit de basisset waar het zelf bronhouder van is. Op deze manier blijft deze 

informatie de komende jaren bruikbaar voor de totstandkoming van de ruimtelijke arrangementen, 

de doorwerking in de programma’s en (omgevings)visies, de uitvoering en monitoring die daarop 

volgt. 

 


