
De Omgevingsscan Basisdata Omgevingswet is 

 ontwikkeld om snel inzicht te geven in de kwaliteit van de 

basisdata in onder andere de BAG, de BGT en de beheer-

systemen.

Aanbod 

Met een beperkte investering geven wij u het benodigde 

inzicht in de kwaliteit van uw data. In een beknopte 

rapportage met een aantal indicatoren laten wij zien 

hoe de verschillende bronnen van kwaliteit zijn en hoe 

ze  onderling, en in samenhang straks kunnen voldoen. 

Tevens doen wij aanbevelingen om noodzakelijke 

 verbeteringen door te voeren. 

Waarom wij denken dat het juist nu verstandig is 

om  alvast aan de slag te gaan met deze opgave kent 

 meerdere facetten:

Urgentiebesef

Het is duidelijk dat de omgevingswet op de politieke 

agenda staat en dat overheden hier veel tijd in steken. 

 Allemaal met als doel om straks op tijd klaar te zijn. 

Hierbij wordt veel gekeken naar de juridische kant  

van de implementatie. De impactanalyses geven echter 

ook aanleiding om alvast aan de slag te gaan met  

de datakwaliteit.

Omgevingsscan:
De basis voor een succesvolle implementatie Omgevingswet

Basisdata Omgevingswet

Daarom is het nu het moment om vast te stellen of  

de basisdata gereed is om hierop verder te bouwen,  

of wat er nog nodig is om straks de basisdata op orde 

te hebben en te houden. De tijd die nodig is om het op 

orde te brengen is nu nog voorhanden. Tevens biedt dit 

de  mogelijkheid om de (beheer)processen in te  regelen 

zodat de basisdata op orde blijft. Immers leidt een 

 integrale benadering tot een efficiënt proces. 

“ Door de uitvoering van de Omgevingsscan kon ik de Programmamanager  
Omgevingswet nu al laten zien dat wij er klaar voor waren!”
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Bij de ontwikkeling van de omgevingswet zal ook al het omgevingsbeleid geo-georiënteerd 
 moeten zijn. Dit is een grote uitdaging voor overheden en zal vraagstukken oproepen die nu  
nog niet eens helder zijn. Ter  voorbereiding dient de data in basisbestanden op orde te zijn. 



ENSIA-audit 

De ENSIA-audit kan nu al aanleiding hebben gegeven  

om de kwaliteit van de basisdata te optimaliseren. Indien 

de kwaliteit onvoldoende is, kan dit gevolgen hebben. 

Kortom, een aanzienlijk (politiek) risico.

 

Omvang van de mogelijke opgave 

Mocht blijken dat er verbeteringen noodzakelijk zijn, dan 

is er nu tijd om dit zorgvuldig, doordacht en met het oog 

op de toekomst te realiseren. 

Onze aanpak
Intake 

Wij starten de opdracht met een intake. Kennismaken  

en inhoudelijk verdiepen is de doelstelling. In het gesprek 

maken wij ook afspraken over inhoud en planning.

Data en analyse 

Wij werken met twee, door u aan te geven, 

 representatieve gebieden. Op hoofdlijnen gaat het om 

twee gebieden van 1km2. Van deze gebieden levert u  

de vereiste data aan. Middels een technische-verschillen- 

analyse komen wij tot een uitspraak over de kwaliteit  

van uw data.

Rapportage en oplevering

De analyse wordt in een overzichtelijke rapportage 

 gepresenteerd en voorzien van de aanbevelingen.  

Dit wordt in een eindgesprek toegelicht.

Doorlooptijd

Het bovenstaande proces realiseren wij in 1 maand.

“Van eilanden zonder koppeling, naar een centraal eiland met basisgegevens.  
De omgevingsscan heeft mij geholpen om hier inzicht in te krijgen.“

BEBOUWING - OVERIGE BOUWWERKEN:

Aantal overige bouwwerken in  
aangeleverd proefgebied

5623

Aantal overige bouwwerken in aangeleverd proef-
gebied + nieuw gesignaleerde overige bouwwerken

5781

Aantal nieuwe overige bouwwerken 158 2,73%

Aantal gewijzigde overige bouwwerken 1086 18,79%

Aantal verdwenen overige bouwwerken 98 1,70%

Aantal overige bouwwerken ongewijzigd 4439 76,79%

WEG OBJECTEN

Aantal wegvlakken in aangeleverd proefgebied 8996

Aantal wegvlakken in aangeleverd proefgebied + 
nieuw gesignaleerde weg elementen

9272

Aantal nieuwe elementen 275 2,97%

Aantal gewijzigde weg objecten 3514 37,90%

Aantal verdwenen weg objecten 256 2,76%

Aantal weg objecten ongewijzigd 5226 56,36%

WEG OBJECTENBEBOUWING
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