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Geachte voorzitter, 

 

Hierbij verzoek ik u het ‘programmaplan Geo’ in het bestuur van uw veiligheidsregio te 

behandelen, ter voorbereiding op definitieve besluitvorming in het Veiligheidsberaad van 

18 maart 2016. 

 

Een Basisvoorziening Geo is één van de zes prioriteiten binnen het programma 

Informatievoorziening veiligheidsregio’s 2015-2020 van het Veiligheidsberaad. Dit 

programma is op 12 juni 2015 vastgesteld door het Veiligheidsberaad, na bestuurlijke 

consultatie in de veiligheidsregio’s. De overige prioriteiten zijn een landelijke ICT-

omgeving, kernregistraties, applicatieve functies, informatieveiligheid en informatie 

gestuurd werken (zie ook de bijgevoegde factsheet). De Basisvoorziening Geo wordt 

middels het programma Geo (bijlage) gerealiseerd. 

 

Om de ontwikkeling in de samenleving bij te houden, moeten overheden standaardiseren 

en digitaliseren binnen de keten(s) waarin zij opereren. Voor de veiligheidsregio’s geldt 

dat geografische informatie een verbindend element vormt in de onderlinge 

samenwerking. Het speelt een onmisbare rol bij het voorkomen, voorbereiden op, 

bestrijden en afhandelen van een incident of crisis. Een juist en zo volledig mogelijk beeld 

van de situatie en de omstandigheden is hierbij letterlijk van levensbelang. 

 

Het organiseren van geografische informatie is een complexe aangelegenheid. Door het 

samenbrengen van kennis en specialisme op dit vlak, verhogen de veiligheidsregio’s de 

kwaliteit van de geodata. Regio’s hoeven bovendien niet meer zelf te investeren in het 

vergaren en verrijken van data en in het contractmanagement met bronhouders. Deze 

capaciteit kan vervolgens worden ingezet op het ondersteunen van eindgebruikers bij de 

toepassing van Geo-informatie. De baten van het programma bestaan hiermee 

hoofdzakelijk uit kwaliteitsverbetering en liggen op personeelsvlak. Niet investeren 

betekent uiteindelijk achteruitgang, omdat de digitalisering en de (maatschappelijke) 

eisen toenemen. 
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Concreet zit de meerwaarde van het programma Geo in: 

> Landelijk uniforme, actuele en toegesneden geodata (bij aanvang ruim 50 

landsdekkende kaartlagen, waaronder verplichte basisregistraties en tweejaarlijks 

een hoge resolutie luchtfoto), met een eenmalige inspanning in plaats van 25 keer; 

> Gezamenlijke expertiseopbouw en coördinatie, waardoor veiligheidsregio’s van 

elkaar leren en elkaar verder kunnen helpen; 

> Vertegenwoordiging van de veiligheidsregio’s in formele landelijke overleggen over 

geodata, onder meer om invloed uit te oefenen op wetsvoorbereiding; 

> Gezamenlijke voorbereiding op de invoering van de omgevingswet (beoogd in 2018) 

en het programma ‘De Laan van de Leefomgeving’ van de Rijksoverheid; 

> Modernisering van de risicokaart en generalisering van de digitale 

bereikbaarheidskaart van de brandweer. 

 

De kosten voor het realiseren van het programma bedragen € 26.000 per veiligheidsregio 

per jaar, waarbij wordt uitgegaan van een gelijke verdeling over de regio’s. 

 

Veiligheidsregio’s Rotterdam Rijnmond, Twente en IJsselland hebben gemotiveerd 

aangegeven ‘koploper’ te zijn als het gaat om het verzamelen en organiseren van 

geodata. Deze regio’s worden gedurende drie jaar voor 50% gecompenseerd, op 

voorwaarde dat zij als koploper een nadrukkelijke inhoudelijke inbreng leveren aan het 

programma. 

 

Het programma Geo draagt bij aan het realiseren van de Strategische Agenda 

versterking veiligheidsregio’s 2014-2016 van het Veiligheidsberaad. Alle onderwerpen 

binnen de agenda hebben ruimtelijke componenten.  

 

Aan de veiligheidsregio’s wordt in het Veiligheidsberaad van 18 maart 2016 gevraagd in 

te stemmen met voorliggend programmaplan, inclusief de jaarlijkse bijdrage van € 26.000 

in de periode 2016-2020. Bij de besluitvorming wordt een handtekening van elke regio 

gevraagd. 

 

Graag verneem ik uiterlijk 1 februari 2016 schriftelijk het standpunt van het bestuur van 

uw veiligheidsregio. 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

Mr. G.H. (Geke) Faber 

Voorzitter Veiligheidsberaad 


