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Samenvatting
Met deze ledenbrief informeren wij u over de ontwikkelingen in het geo-werkveld. Veel
maatschappelijke vraagstukken in het fysieke domein, zoals de energietransitie, woningopgave en
omgevingswet, zijn afhankelijk van een goede informatievoorziening waarbij geografische gegevens
het fundament zijn. De VNG zet zich in voor een structurele verbetering van de
informatievoorziening van gemeenten door stappen te zetten richting een Samenhangende
Objectenregistratie (SOR), de verbetering van de kwaliteit en samenhang van basisregistraties en
door te gaan werken conform de principes van Common Ground.
Binnen het geo- werkveld heeft DataLand een belangrijke rol gespeeld als Gemeentelijk kennis- en
gegevensknooppunt op het gebied van objectinformatie. Zij beëindigt haar activiteiten per 1 januari
2022. De VNG en het Kadaster nemen een groot deel van haar werkzaamheden over. Alle
gemeenten ontvangen binnenkort bericht hoe zij de overeenkomst met DataLand kunnen
overzetten naar het Kadaster.
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Geacht college en gemeenteraad,
Het geo-domein is in beweging. Maatschappelijke uitdagingen in het fysieke domein zoals de
energietransitie, de woningbouwopgave en de invoering van de omgevingswet vragen om een
stevig fundament van geo-informatie. In deze brief worden de belangrijkste ontwikkelingen
geschetst en hoe uw gemeente zich hierop kan voorbereiden, met speciale aandacht voor de
dienstverlening van DataLand.
Structurele versterking geo-fundament
Gemeenten staan voor een groot aantal uitdagingen in het fysieke domein, waar de
informatievoorziening een essentiële rol in speelt. De VNG werkt in nauwe samenwerking met
betrokken partners zoals het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de Waarderingskamer en het
Kadaster aan de structurele verbetering van de informatievoorziening. Voorbeelden zijn de
Samenhangende Objectenregistratie (SOR), verbetering van de kwaliteit van basisregistraties maar
ook verbeteringen in het kader van de informatiekundige visie Common Ground.
Gemeenten zijn een belangrijke speler in de informatievoorziening binnen het fysieke domein. Zij
houden veel gegevens actueel en gebruiken deze voor de dienstverlening. De ontwikkelingen in dit
werkveld hebben dan ook impact op de bedrijfsvoering van uw organisatie. Om inzicht te geven in
de reeds gestarte activiteiten en toekomstige ontwikkelingen is er een bestuurlijke toolbox
ontwikkeld. Deze toolbox heeft als doel ondersteuning te bieden aan gemeentelijke bestuurders en
medewerkers door inzicht en overzicht te bieden in de ontwikkelingen en consequenties in het
werkveld. De eerste onderdelen van deze toolbox zijn te vinden in op de website van VNGRealisatie (zie link onder).
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Beëindiging dienstverlening DataLand
DataLand heeft sinds 2001 een belangrijke rol gespeeld als Gemeentelijk kennis- en
gegevensknooppunt op het gebied van objectinformatie. In 2019 heeft het bestuur van DataLand
besloten dat ze haar activiteiten per 1 januari 2022 volledig zal beëindigen. Certificaat houdende
gemeenten worden separaat geïnformeerd over de implicaties van de beëindiging van DataLand.
De taken omtrent het Gemeentelijk Geo-Beraad (GGB) en de DataLand opleidingen worden
ingebed in de structuren van de VNG, waarbij het secretariaat van het GGB intussen sinds 1 juli
2019 vanuit VNG Realisatie wordt uitgevoerd. Verder zal het Kadaster vervangende dienstverlening
aanbieden voor het gemeentelijk geo-informatie knooppunt, vastgoedscanner, data-leveringen en
kwaliteitsrapportages.
Onderdeel van de data-leveringen is de onderliggende objectinformatie die niet in de Landelijke
Voorziening WOZ zijn opgenomen. Momenteel leveren veel gemeenten deze gegevens aan
DataLand om deze te ontsluiten voor andere gebruikers. Denk hierbij aan detailgegevens over het
woningtype en de toegankelijkheid en de aanwezigheid van voorzieningen. Op termijn is het
streven om de WOZ-detailgegevens op te nemen in de samenhangende objectenregistratie, zodat
deze, conform Common Ground direct vanuit de bron bevraagd kunnen worden.
Deze informatie is namelijk voor zowel bovengemeentelijke samenwerkingsverbanden als andere
regionale of landelijke organisaties onmisbaar bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Veel van
de taken waarvoor zij verantwoordelijk zijn, vragen immers om regionale -ruimtelijk gecombineerdeinformatie. Bijvoorbeeld voor het opsporen van wietplantages, het inventariseren van slecht
geïsoleerde huizen of mogelijke asbestdaken en fraudebestrijding. DataLand zorgt momenteel voor
validatie van de WOZ-detailgegevens, koppelt deze terug en verlaagt de werkdruk voor gemeenten
door te voorkomen dat gemeenten individueel worden bevraagd door gebruikers van de data. Het is
belangrijk dat de bestaande gegevensleveringen in afwachting van de komst van een
samenhangende objectenregistratie voorlopig gewoon in stand blijven.
Wat betekent dit concreet voor u?
Wij adviseren u:
-

-

-

Kennis te nemen van de ontwikkelingen in het geo-domein door de informatie op de website van
de VNG te lezen, in het bijzonder de bestuurlijke toolbox.
Na te gaan bij de verantwoordelijke afdeling of zij op de hoogte zijn van de reeds gestarte
activiteiten, de beleidsontwikkelingen omtrent de objectenregistratie en Common Ground en
rekening houden met de benodigde investeringen.
Een overeenkomst aan te gaan met het Kadaster ter vervanging van de lopende overeenkomst
met DataLand. Alle gemeenten ontvangen binnenkort bericht hoe zij dit kunnen doen. Wees u
bewust dat de overeenkomst met het Kadaster een initiële looptijd heeft van drie jaar, waar de
huidige overeenkomst met DataLand jaarlijks opgezegd kon worden.
Deze brief onder de aandacht te brengen van de betrokken medewerkers in uw organisatie.
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Meer informatie
-

-

Objectenregistratie en bestuurlijke toolbox geo-domein (VNG-Realisatie), link:
https://www.vngrealisatie.nl/onderwerpen/objectenregistratie en
https://vng.nl/sites/default/files/20190724-positionpaper-samenhangende-objectenregistratie.pdf
Doorontwikkeling in Samenhang van de Geo-basisregistraties (BZK), link:
https://www.geobasisregistraties.nl
Bronhouderinformatie DataLand, link: www.dataland.nl/wozdataleveringen

Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

L.K. Geluk
Algemeen directeur
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