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Woord vooraf

GBO provincies één van de units van BIJ12!
Per 1 januari 2014 is GBO provincies 
onderdeel geworden van BIJ12, de 
nieuwe uitvoeringsorganisatie van 
de provincies. Het Subsidiestelsel 
Natuur en Landschap is een goede 
bekende, net als het Faunafonds. 
Ook de PAS (programmatische 
Aanpak Stikstof) is een unit 
van BIJ12. GBO Provincies, de 
gemeenschappelijke organisatie 
voor het beheer van landelijke 
informatiesystemen, is al langer een 
vaste partner van de provincies. 
Deze unit van BIJ12 is al sinds 
2008 actief en beheert meer dan 20 
applicaties, waaronder geavanceerde 
en landelijke geo-informatiesystemen 
en ze coördineert de infrastructuur 
voor databeheer.

Onze producten en diensten 
ondersteunen een rijk palet aan 
kerntaken van de provincies 
en vormen de basis van het 
primaire proces van provinciale 
bevoegdheden. We kijken in deze 
vijf jaar terug op een ontzettende 
leuke en boeiende tijd waarin we 
een groei in het beheer hebben 
gezien van negen naar achttien 
informatiesystemen. Samen met u 
heeft GBO provincies een 
provinciale doelarchitectuur 
ontworpen waar al uw 
informatiesystemen in samenhang 
gebracht zijn. 

In 2013 zijn we gestart met een 
certificeringstraject om de kwaliteit 
van onze dienstverlening te 
waarborgen. Dat krijgt in 2015 zijn 
beslag. 

In deze Producten & Diensten Krant 
maakt u kennis met uw provinciale 
collega’s achter de knoppen. 
In deze vijf jaar hebben zij een 
enorme ontwikkeling meegemaakt 
van een kleine beheerder naar 
een professionele dienstverlener. 
En eerlijk is eerlijk; zonder 
enthousiasme, doorzettingsvermogen 
en keihard werken was GBO 
provincies niet zover gekomen als we 
nu staan. Met gepaste trots stel ik u 
aan hen voor, de backbone van onze 
en uw organisatie.

Ik wens u veel leesplezier.

Michelle Fransen
manager unit GBO provincies

Vragen?
Vragen omtrent GBO provincies 
kunt u stellen aan Michelle Fransen 
via michelle.fransen@bij12.nl. Voor 
product- of dienstgerelateerde vragen 
kunt u het beste contact opnemen 
met de aangewezen Landelijk 
Functioneel Beheerder.

Milieuvriendelijk
Deze Producten en Diensten Krant is 
gedrukt op millieuvriendelijk papier. 
U kunt uw steentje bijdragen door 
deze krant na gebruik via gescheiden 
afval te laten verwerken. Bij voorbaat 
dank.



ruimtelijke ontWikkeling & Waterbeheer

Landelijke Databank Overstromingsrisico’s Lizard Flooding
Overstromingsgevaar- en 
overstromingsrisicokaarten worden 
gemaakt om het publiek en (lokaal) 
bestuur inzicht te bieden in de 
aard en omvang van potentiële 
overstromingen en zijn het 
uitgangspunt voor de aanpak van de 
overstromingsrisico’s. De EU Richtlijn 
Overstromingsrisico’s (ROR) verplicht 
alle Europese landen tot het maken 
van overstromingsrisicokaarten.

De kaarten worden gemaakt met 
gegevens die grotendeels afkomstig 
zijn van provincies, Rijkswaterstaat 
en waterschappen. 

Provincies en waterbeheerders zijn 
verantwoordelijk voor het maken 
en/of leveren van de basisgegevens 
voor de gevarenkaarten. De 
overstromingsscenario’s worden 
opgeslagen in de landelijke 
databank overstromingsgegevens 
Lizard Flooding (flooding.lizard.net) 
en zijn ook te raadplegen via de 
Risicokaart (risicokaart.nl). 

Beide programma’s worden door 
GBO provincies beheerd.

Website

flooding.lizard.net
risicokaart.nl

Landelijk Functioneel Beheer

Joyce Klink
Interprovinciaal Overleg

@

lizard@gbo-provincies.nl



ruimtelijke ontWikkeling & Waterbeheer

Het Landelijk Grondwater Register 
(LGR) is in 2009 ontstaan 
vanuit een informatiesysteem 
grondwateronttrekkingen en 
infiltraties dat al in gebruik was 
bij de provincie Overijssel. 
Het is omgebouwd tot een 
integraal systeem voor de 
ondersteuning van processen zoals 
vergunningverlening, handhaving en 
heffingen door de provincies, 
Rijkswaterstaat en waterschappen.

In 2012 heeft het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu 
besloten om het Landelijk 
Grondwater Register ook te 
gebruiken voor de registratie van 
gesloten bodemenergiesystemen.

Daarnaast bevat het Landelijk 
Grondwater Register sinds 
september 2013 gegevens over 
meldingplichtige en 
vergunningplichtige gesloten 
bodemenergiesystemen. Deze 
vallen onder het bevoegd 
gezag van de gemeenten en de 
omgevingsdiensten.

Sinds september 2013 zijn er 
tientallen gemeenten en 
omgevingsdiensten op het LGR 
aangesloten.

De gegevens in het LGR 
geven inzicht in de individuele 
grondwatervergunning of melding. 
Ook zijn deze gegevens de wettelijke 
en noodzakelijke basis voor het 
opleggen van de provinciale 
grondwaterheffing. Het LGR is een 
applicatie met een bijbehorende 
database die alleen voor 
professionals toegankelijk is.

Website

https://www-new.lgronline.nl

Landelijk Functioneel Beheer
 
Abu Kamarulzaman 
Provincie Overijssel

Corné Willems
Provincie Gelderland
 
@ 

lgr@gbo-provincies.nl

Abu Kamarulzaman 
“De werkzaamheden die ik 
verricht zijn onder andere 
gebruikersondersteuning, 
beantwoording van vragen, 
oplossing van storingen en 
het geven van cursussen. Wat 
ik leuk vind aan dit werk is 
de diversiteit, het innovatieve 
karakter van de werkzaamheden 
en dat regelmatig onder tijdsdruk 
wordt gewerkt om de doelen 
(succesvol) te realiseren.”

Landelijk Grondwater Register 



ruimtelijke ontWikkeling & Waterbeheer

Corné Willems
“Zwemwater.nl heeft het de 
zomer van 2013, net zoals de 
zwemlocaties zelf, behoorlijk druk 
gehad. Op de drukste dagen 
hebben per dag ongeveer 16.000 
bezoekers de site bezocht. 
De absolute piek was bij ruim 
10.000 gelijktijdige bezoekers. 
Dit was naar aanleiding van 
nieuwsberichten over 
zwemwater.nl op RTL 4 en NU.nl.”

Website

zwemwater.nl

Landelijk Functioneel Beheer 

Corné Willems
Provincie Gelderland

Abu Kamarulzaman 
Provincie Overijssel
 
@ 

lzr@gbo-provincies.nl

Vanaf 1 mei 2012 dient, op basis 
van artikel 12, lid 2 van de Europese 
richtlijn 2006/7/EG betreffende het 
beheer van de zwemwaterkwaliteit, 
‘het publiek’ via het internet te 
worden geïnformeerd met de actuele 
stand van zaken over de kwaliteit 
van het zwemwater. Het beheer 
van de zwemwaterkwaliteit wordt 
uitgevoerd door de provincies, 
de omgevingsdiensten, de 
waterschappen en Rijkswaterstaat. 
Het proces wordt door twee 
applicaties ondersteund.

Om het publiek over informatie te 
laten beschikken over de kwaliteit 
van het zwemwater is het 
Zwemwaterportaal beschikbaar 
gekomen. Dit is opgebouwd uit het 
Landelijk Zwemwater Register & 
Zwemwater.nl

Landelijk Zwemwater Register

Het centraal landelijk register wordt 
gebruikt voor het registreren, 
verwerken en beschikbaar stellen 
van alle relevante informatie 
ter ondersteuning van de 
bedrijfsprocessen in het kader van 
zwemwaterkwaliteitsbeheer in de 
keten.

Zwemwater.nl

Informeert over de hygiëne en 
veiligheid van onderzochte 
buitenzwemplekken. 

Zwemwaterportaal



Milieu, Energie & Klimaat

GBO provincies beheert de centrale 
omgeving waarmee de provincies 
aan de EU-richtlijn INSPIRE voldoen. 
Deze richtlijn verplicht lidstaten om 
milieugegevens met elkaar te delen. 

In 2011 en 2012 hebben de twaalf 
provincies 4,5 miljoen euro 
bespaard door samen te werken 
aan INSPIRE.

Het CDS INSPIRE (Centrale Data en 
Serviceomgeving) verzamelt 
provinciale geografische bestanden 
over bijvoorbeeld de ecologische 
hoofdstructuur, stiltegebieden en 
grondwaterbescherming. De 
provinciale geografische bestanden 
worden automatisch opgehaald bij de 
twaalf provincies, gecontroleerd en 
samengevoegd tot een bestand voor 
heel Nederland. De hoge eisen voor 
de standaardisering van gegevens 
(harmonisatie) en de kwaliteit van 
de webservices worden in het CDS 
INSPIRE gehaald! 

Koen Rutten
“Als functioneel beheerder zorg 
ik ervoor dat de twaalf provincies 
voldoen aan de strenge eisen van 
INSPIRE op het gebied van 
snelheid, beschikbaarheid en  
capaciteit van de webservices 
waarmee ze geografische 
gegevens openbaar maken. 
Daarnaast is ook de harmonisatie 
van de gegevens op het INSPIRE 
datamodel, een Europese 
blauwdruk voor gegevens, een 
van mijn aandachtspunten.

Zo fungeer ik als INSPIRE-
vraagbaak voor twaalf 
provinciale GIS-afdelingen én de 
zes interprovinciale applicaties 
(Web-BVB, Risicokaart, etc.) die 
gegevens aan de EU moeten 
leveren.”

Website

De resultaten zijn beschikbaar als 
Open Data in de vorm van 
webservices via data.overheid.nl en 
nationaalgeoregister.nl. 

Landelijk Functioneel Beheer 
 
Koen Rutten
Provincie Utrecht
 
@ 

inspire@gbo-provincies.nl

Het Bestand Veehouderijbedrijven 
(Web-BVB) bevat informatie over 
veehouderijlocaties. De informatie is 
afkomstig uit de WABO-vergunningen 
en omvat dieraantallen en gegevens 
over huisvestingsystemen. Met 
deze informatie kan de uitstoot van 
ammoniak, geur en fijnstof 
worden berekend. Provincies 
hebben dit nodig voor het 
ontwikkelen en het monitoren van 
beleid over natuur, landbouw en 
luchtkwaliteit en gebruiken het 
daarnaast ook voor de 
vergunningverlening en handhaving.

De informatie uit het Web-BVB 
bestaat uit open data en is dus voor 
iedereen vrij toegankelijk. Daardoor 
maken naast provincies, 
gemeenten en het Rijk ook 
adviesbureaus, boeren en burgers 
gebruik van de data. Zo wordt de 
data uit het Web-BVB gebruikt voor 
MER-rapporten, GCN-fijnstof en 
Aerius.

De kracht van het Web-BVB zit in 
de locatiegebonden gegevens. Het 
geeft een goed beeld van wat op een 
specifieke locatie is toegestaan en 
welke milieubelasting hieruit 
voortvloeit.

Website 

De Web-BVB is opgenomen op de 
volgende provinciale websites:

https://bvb.brabant.nl
http://gelderland.vaa.com/webbvb
http://utrecht.vaa.com/webbvb

Landelijk Functioneel Beheer 
 
Erik Giezen
Provincie Noord-Brabant

@ 

webbvb@gbo-provincies.nl

Bestand Veehouderij Bedrijven

CDS INSPIRE



Vitaal Platteland

Digitale Keten Natuur
In de Digitale Keten Natuur 
(DKN) werken alle partners 
die verantwoordelijk zijn voor 
het natuurbeheer in Nederland 
(zoals Natuurmonumenten, 
Staatsbosbeheer, Dienst Regelingen) 
samen aan het gemeenschappelijk 
gebruik van de Nederlandse 
natuurgegevens. De DKN 
ondersteunt de (beleids)processen 
voor het gebruik en de toepassing 
van de natuurgegevens. 

De provincies hebben de regie. Een 
gebiedsregisseur in het landelijk 
gebied brengt de partijen bij elkaar 
die zorgen voor het beleid en de 
uitvoering van het natuurbeheer.

Voor de ontwikkeling van de DKN 
is een stevige basis gelegd met 
het Subsidiestelsel Natuur en 
Landschap (SNL). Sinds 2010 
maken de twaalf provincies hun 
natuurbeheerplannen op basis van 
het Informatiemodel Natuur (IMNa). 
De natuurbeheerplannen van de 
provincies worden centraal 
verzameld in een uniforme 
geodatabase (databestand met 
geografische gegevens) met 
informatie die door alle provincies, 
uitvoeringsinstanties en beheerders 
gebruikt kan worden. 

Het Subsidiestelsel Natuur en 
Landschap (SNL) is opgezet om 
meer structuur in de verschillende 
natuurregelingen te scheppen.

Binnen SNL is subsidie mogelijk 
voor natuurbeheer, agrarisch 
natuurbeheer en landschapsbeheer. 
Beheerders kunnen subsidie 
aanvragen voor een (agrarisch) 
natuurbeheertype of landschapstype 
met een looptijd (subsidieperiode) 
van zes jaar. Subsidie voor 
(agrarisch) natuurbeheer van het 
SNL (SVNL) kan elk jaar tussen half 
november en eind december digitaal 
worden aangevraagd. Dat is op een 
vergaande manier verbeterd met een 
geautomatiseerd systeem waarmee 
het stelsel optimaal kan werken. In 
dit systeem is informatie opgeslagen 
over alle Nederlandse gebieden die 
in aanmerking komen voor subsidie. 
Behalve beheersubsidie voor natuur 
en landschap, is in het SNL ook 
subsidie mogelijk voor investeringen 
en functieverandering: 
Kwaliteitsimpuls (SKNL).

In de DKN wordt ook de ontwikkeling 
van natuur in de Ecologische 
Hoofdstructuur in beeld gebracht. 
Daarvoor wordt het Informatiemodel 
Natuur uitgebreid met gegevens 
over de verwerving en inrichting 
van natuur in de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS).

Website

portaalnatuurenlandschap.nl

Landelijk Functioneel Beheer

Gerard Terpstra
Provincie Noord-Brabant

@

natuurbeheer@gbo-provincies.nl



GBO provincies

Wie zijn we 
GBO provincies beheert 
gezamenlijke informatiesystemen 
en applicaties “van en voor de 
provincies”. GBO provincies is 
per 1 januari 2014 onderdeel van 
de nieuwe gemeenschappelijke 
werkorganisatie BIJ12. 

Met 3 vaste en 39 vanuit de 
provincies gedetacheerde 
medewerkers (november 2013) die 
permanent worden geschoold in het 
hoogwaardig beheren van 
informatiesystemen, zorgt GBO 
provincies ervoor dat de 
gezamenlijke (keten/provinciale) 
applicaties en de (basis)data in 
betrouwbare handen is. 

Naast eigen medewerkers, werkt 
GBO provincies ook met externe 
specialisten. Het technisch beheer 
wordt door GBO provincies 
uitbesteed en aangestuurd. GBO 
provincies is een kennisorganisatie 
waarin samenwerken, kennisdelen 
en verbinden met ketenpartners 
essentieel is. Onze medewerkers 
worden daarop geselecteerd en 
desgewenst opgeleid. 

Ook voor GBO provincies is het 
“nieuwe werken” al geruime tijd 
van toepassing. Vanuit de eigen 
provincie wordt het dagelijks beheer 
door onze medewerkers gevoerd, 
maar ontmoeten collega’s elkaar 
met regelmaat centraal in het land. 
Deze wijze van werken draagt bij 
aan effectief beheer, verbondenheid, 
motivatie en energie.  



GBO provincies

Vaak worden toepassingen door 
meerdere provincies aangekocht, 
ontwikkeld en/of gebruikt. Door 
het functioneel- en technisch 
applicatiebeheer voor die systemen 
centraal bij GBO provincies te 
beleggen, ontstaat een economisch 
voordeel waarbij continuïteit, 
veiligheid en betrouwbaarheid 
sleutelwoorden zijn.

GBO provincies ontzorgt met “eigen 
provinciemensen”. Onze landelijk 
functioneel beheerders komen van 
en zitten voornamelijk bij de eigen 
provincie. Zij kennen het werkveld, 
zijn thuis in het provinciale domein 
en zijn goed aangesloten op de 
ketenprocessen. 

Ook daar waar provincies een 
duidelijke en verantwoordelijke 
rol spelen in (een deel van) de 
keten waar het informatiesysteem 
betrekking op heeft, speelt GBO 
provincies als beheerorganisatie een 
cruciale rol.

GBO provincies kent verschillende 
ketenpartners zoals: Ministerie 
Economische Zaken, Ministerie 
Infrastructuur & Milieu, Dienst 
Landelijk Gebied, Dienst Regelingen, 
Waterschappen, Natuurmonumenten, 
Staatsbosbeheer, RIVM en 
gemeenten. Daarnaast zijn er 
samenwerkingsverbanden met 
organisaties zoals Geonovum en het 
Waterschapshuis.

Onze medewerkers werken met 
systemen ter ondersteuning en 
uitvoering van verschillende 
provinciale kerntaken zoals milieu, 
energie en klimaat, regionale 
economie, kwaliteit openbaar 
bestuur, vitaal platteland en 
duurzame ruimtelijke ontwikkeling.

GBO provincies streeft naar zo 
efficiënt en effectief mogelijk beheer. 
Daarvoor is o.a. een herkenbare en 
slimme doelarchitectuur ontwikkeld.

 

Wat doen we



Het Provinciaal GeoRegister (PGR) 
is een digitaal register, waarin 
provincies hun geo-informatie op een 
duidelijke en gestructureerde wijze 
vindbaar maken. Het PGR is bedoeld 
voor de professionele gebruiker bij 
zowel de overheid als het 
bedrijfsleven.

Voor de gebruiker is een belangrijk 
voordeel van het PGR dat in één 
register, beschikbare provinciale 
geo-informatie is te raadplegen. 
Voor provincies is het PGR een 
manier om effectief en efficiënt hun 
geo-informatie beschikbaar te stellen.

Het PGR is tevens een bron voor 
het Nationaal GeoRegister (NGR) 
en de Atlas Leefomgeving. De regie 
op kwaliteit in het PGR garandeert 
een goede kwaliteit van provinciale 
geo-informatie in het NGR. Ook 
wordt voorkomen dat er dubbelingen 
ontstaan en dat er twaalf koppelingen 
onderhouden moeten worden.

Website

provinciaalgeoregister.nl

Landelijk Functioneel Beheer 

Jan van Sambeek
Provincie Noord-Brabant

@
 
provinciaalgeoregister@
gbo-provincies.nl

Jan van Sambeek
“De professionele gebruikers (de 
doelgroep) maken dankbaar 
gebruik van het PGR. Dit blijkt in 
de gebruikersraad en door het 
aantal downloads vanuit het 
PGR.”

De Flamingo kaartviewer is een 
eenvoudige en laagdrempelige 
webapplicatie om geo-informatica 
in de vorm van interactieve 
kaarten te publiceren. Flamingo is 
ontwikkeld door de provincies om 
haar geo-informatica beschikbaar 
te kunnen stellen aan het publiek, 
burger, bedrijven en andere 
overheden. Flamingo wordt als 
open source beschikbaar gesteld 
aan geïnteresseerden en heeft een 
actieve community.

Website

flamingo.gbo-provincies.nl

Landelijk Functioneel Beheer
 
Marten Terpstra
Provincie Zuid-Holland

@
 
flamingo@gbo-provincies.nl

Kwaliteit van het Openbaar Bestuur

Provinciaal GeoRegister

Flamingo



Gemeenten, provincies en het Rijk 
zetten gegevens over risico’s op 
ongevallen met gevaarlijke stoffen en 
overige ramptypen in een landelijke 
gegevensbank. Gemeenten voeren 
ook de kwetsbare objecten in 
deze GIS-bank (ziekenhuizen, 
kinderdagverblijven, grote 
winkelcentra, etc.). De risico’s 
en kwetsbare objecten worden 
vervolgens op een kaartviewer 
getoond. Er is een kaartviewer voor 
zowel burgers als voor professionals. 

GBO provincies beheert de 
landelijke componenten van de 
risicokaart: het invoersysteem en de 
daaraan gekoppelde database, de 
viewers (openbare en professionele) 
en de website. Samen met twaalf 
provinciale coördinatoren en 
functioneel beheerders zorgt GBO 
provincies voor het dagelijkse 
beheer en de doorontwikkeling van 
deze componenten. GBO provincies 
is tevens aanspreekpunt voor 
landelijke afnemers van gegevens 
en gebruikers van de landelijke 
risicokaart.

Website

risicokaart.nl

Landelijk Functioneel Beheer 

Nienke van Pijpen
RUD Midden-Holland

Wendy Schins
Provincie Limburg

@
 
lbo@risicokaart.nl

Kwaliteit van het Openbaar Bestuur

Risicokaart  



Kwaliteit van het Openbaar Bestuur

De eFormulieren vormen een 
belangrijke bouwsteen van de 
elektronische dienstverlening voor 
alle provincies. De producten en 
diensten van provincies hebben 
sterke overeenkomsten met elkaar 
doordat ze vaak op landelijke 
regelgeving zijn gebaseerd. Het 
samen ontwikkelen, delen of 
beheren van formulieren en hun 
onderliggende functionaliteiten biedt 
veel voordelen. 
 
Om de ontwikkelingen af te stemmen 
en te monitoren is door GBO 
provincies het ‘platform eFormulieren’ 
opgericht. Daarnaast faciliteert GBO 
provincies deze samenwerking 
tussen provincies om via FormDesk 
de ontwikkeling en exploitatie van 
eFormulieren beschikbaar te stellen. 
Deze voorziening is zo ingericht dat 
provincies eenvoudig formulieren 
of delen ervan kunnen uitwisselen 
waarmee een efficiënte inzet van 
ontwikkelcapaciteit mogelijk is. 

Landelijk Functioneel Beheer 
 
Eelke Nicolai
Provincie Noord-Brabant

@ 
 
eformulieren@gbo-provincies.nl

Eelke Nicolai
“Als Landelijk Functioneel 
Beheerder eFormulieren heb ik 
aan de wieg gestaan van het 
ontwikkelen van formulieren in 
een gezamenlijke voorziening. 
Ook ontwikkelingen als 
koppelingen met DigiD en 
eHerkenning zijn door GBO 
provincies geïnitieerd. Ook 
toekomstige ontwikkelingen als 
aansluiting op basisregistraties 
en prefillen van formulieren 
maakt dat we voorop blijven 
lopen in de mogelijkheden van 
formulierengebruik.”

GBO provincies heeft de Internet 
Publicatie Decentrale Regelgeving 
(IPDR of Regelingenbank) laten ont-
wikkelen. Deze IPDR is ontwikkeld 
voor de registratie, ontsluiting 
en op internet publiceren van de 
decentrale wet- en regelgeving. 
IDPR zorgt onder meer voor de 
wettelijke ontsluiting van decentrale 
wet- en regelgeving naar de Centrale 
Voorziening Decentrale Regelgeving 
(CVDR). Deze landelijke ontsluiting 
is vanaf 1 januari 2011 verplicht 
gesteld.

Met de IPDR kunnen provincies 
invulling geven aan hun individuele 
verantwoordelijkheid voor het 
ontsluiten van hun decentrale 
regelgeving.

Website

IPDR heeft geen eigen website. 
Regelingen worden ontsloten op 
provinciale websites en vanuit de 
landelijke voorziening op overheid.nl.

Landelijk Funcitoneel Beheer 

Eelke Nicolai
Provincie Noord-Brabant

@
 
ipdr@gbo-provincies.nl

eFormulieren IPDR



Kwaliteit van het Openbaar Bestuur

De laatste tien jaar heeft het digitale 
werken met al zijn elektronische 
hulpmiddelen zich sterk ontwikkeld. 
Hedendaagse archieven bestaan 
steeds meer uit digitale documenten. 
Digitale archieven vragen om een 
andere manier van selecteren en 
waarderen. De provincies hebben 
voor dit doel in IPO-verband 
PROVInciale Selectielijst Archieven 
(PROVISA) ontwikkeld. 

PROVISA zal de komende jaren 
meer afgestemd gaan worden 
op de nieuwe richting die het 
Rijk is ingeslagen op het gebied 
van selectie van archieven. 
De bij het Rijk in gebruik zijnde 
systeemanalyse, trendanalyse 
en risicoanalyse zullen moeten 
worden ingepast in PROVISA.  
De verwachting is dat een start 
hiervan in de loop van 2014 
gemaakt kan worden.

Het is een bijzondere selectielijst 
omdat in een elektronische database 
bewaartermijnen voor documenten 
van provinciale processen worden 
vastgelegd. PROVISA is de eerste 
elektronische selectielijst bij de 
Nederlandse overheid.

Website

provisa.gbo-provincies.nl

Landelijk Functioneel Beheer 

Sjoerd Smid
Provincie Overijssel

@
 
provisa@gbo-provincies.nl

Sjoerd Smid
“Ik ben Landelijk Functioneel 
Beheerder PROVISA vanaf 1 
januari 2013. In de aanloop 
naar deze functie kon en 
mocht ik PROVISA qua 
gegevensbeveiliging en 
continuïteit verbeteren. In 
2013 ben ik betrokken bij de 
ontwikkeling van versiebeheer 
van Selectiebeschrijvingen en 
vertaal ik de wensen van de 
aanvrager richting functioneel 
ontwerp bij de IT-leverancier. De 
noodzaak en de complexiteit van 
de wijziging en alle koppelingen 
binnen de applicatie waarmee 
rekening gehouden moet worden, 
maken dat het voor mij een 
interessante uitdaging is.”

Projectplace is een online tool 
voor efficiënte samenwerking en 
communicatie binnen een project 
of team. Projectplace levert een 
zogenaamd virtueel kantoor waar 
provinciale samenwerkingsverbanden 
gebruik van kunnen maken door het 
delen van  een documentenarchief, 
communicatie of het inrichten van 
projecten. 

Provinciale samenwerkings-
verbanden kunnen bij GBO 
provincies een aanvraag indienen 
om een virtueel kantoor voor hun 
project te openen. Hieraan zijn geen 
additionele kosten verbonden.

Landelijk Functioneel Beheer 

Sjoerd Smid
Provincie Overijssel

@
 
projetplace@gbo-provincies.nl

Provinciale Selectielijst Archieven

Projectplace



Kwaliteit van het Openbaar Bestuur

In de Provinciale productencatalogus 
(PPC) staan alle producten en 
diensten beschreven waarvoor 
particulieren, ondernemers, 
instellingen en andere overheden bij 
provincies kunnen aankloppen. 

Er zijn zo’n 130 gemeenschappelijke 
producten beschreven. Daarnaast 
heeft iedere provincie de producten-
catalogi aangevuld met producten die 
specifiek zijn voor haar werkgebied.

De provincies zijn met hun 
productencatalogi allemaal 
aangesloten op Samenwerkende 
Catalogi.

Website

De PPC staat op elke provinciale 
website en wordt getoond op 
overheid.nl.

Landelijk Functioneel Beheer 
 
Josien van Dommelen
Provincie Utrecht

@
 
ppc@gbo-provincies.nl

Josien van Dommelen
“De provincies maakten 
vanaf 2004 gebruik van de 
centrale voorziening van BZK 
voor hun productencatalogi. 
Echter in 2009 is BZK met deze 
voorziening gestopt. Vanuit 
het IPO (programma NUP) zijn 
we toen op zoek gegaan naar 
een SAAS-voorziening voor de 
provincies. Alle 12 provincies 
zijn op dat moment gebruik 
gaan maken van de VIND-
catalogus van de SDU. Bijzonder 
is dat alle provincies nog steeds 
gebruik maken van de ca. 130 
gemeenschappelijk beschreven 
producten.”

Provinciale productencatalogus



Kwaliteit van het Openbaar Bestuur

GBO provincies zorgt voor ruimtelijke 
bestanden en webservices voor de 
provincies en de andere applicaties. 
Zij ondersteunt de gezamenlijke 
verwerving van data door de 
samenwerkende provincies, ze 
controleert de kwaliteit van data-
updates en beheert de webservices 
waarin deze data zijn opgenomen. 

Voorbeelden van Ondergronden 
en Referenties zijn bijvoorbeeld 
de luchtfoto’s en het Actueel 
Hoogtemodel Nederland(AHN). 
Voorbeelden van aangesloten 
applicaties zijn de Risicokaart, 
het Provinciaal Georegister, 
het Zwemwaterportaal en vele 
provinciale geoviewers.

Alle 12 provincies maken gebruik 
van Ondergronden en Referenties.

Ondergronden en Referenties 
verzorgen het beheer van deze data 
en webservices voor de provincies. 
Door samen te werken bereiken 
de provincies schaalvoordeel (1 
omgeving in plaats van 12), een 
sterkere positie bij aanschaf van 
nieuwe bestanden en borgen ze 
kennis over Ondergronden en 
Referenties. 

In 2013 hebben de provincies een 
nieuwe versie van het Actueel 
Hoogtemodel Nederland (AHN2) 
aangeschaft.

Landelijk Functioneel Beheer 

Koen Rutten
Provincie Utrecht

@ 

ondergrondenreferenties@
gbo-provincies.nl

/

Koen Rutten
“De Ondergronden en Referenties 
zijn sterk verweven met 
andere applicaties. Zo zie je 
bijvoorbeeld luchtfoto’s in heel 
veel verschillende applicaties 
terug. Zij zijn heel vanzelfsprekend 
en onopvallend aanwezig en 
tegelijkertijd onmisbaar.

Het werk van de functioneel 
beheerder bestaat vooral uit het 
in stand houden van een goede 
dienstverlening; de kwaliteit van 
data-updates en de webservices 
zijn cruciaal. Daarnaast 
ondersteunt de functioneel 
beheerder de ontwikkeling 
van nieuwe webservices en de 
aanschaf van nieuwe datasets als 
de provincies die nodig hebben.” 

Ondergronden & Referenties



KLAAR MET
LEZEN?

Binnenhof

Overeenkomst

Kwaliteit

Blad

Zonne-energie

Spaarlamp

Uitvoering

Waterdruppel

Huis

Samenwerken

Verbinden

Kennis

Picknick

Graan

Traktor

Legenda


