Position Paper

De nieuwe Risicokaart als Portaal Risicosituaties
Als opdrachtgever van de Risicokaart wil het IPO graag een volgende stap zetten in de vernieuwing
van de informatievoorziening Risicokaart en de borging en beschikbaarheid van data over
risicosituaties. Een eerste aanzet hiertoe heeft de Kring van Commissarissen van de Koning al
ongeveer vijf jaar geleden gegeven door ‘De contouren van een nieuwe Risicokaart’ te bespreken.
Met de inrichting van de governance in 2016 is een belangrijke stap gezet in de realisatie van een
nieuwe Risicokaart. In 2017 beschrijft het IPO in de ‘Visie op een nieuwe Risicokaart’ het
langetermijnperspectief en de uitgangspunten. Op dit moment is bij de provincies behoefte aan een
verdieping van deze visie, zodat het ontwerpen van een nieuwe Risicokaart verder vorm kan krijgen.

En om die ambitie waar te maken…..
Het bestaande stelsel van wet- en regelgeving geeft het IPO de mogelijkheid om een toekomstige
Risicokaart te ontwerpen. Voor het ontwerp van de toekomstige Risicokaart heeft het IPO de
volgende standpunten:

 De gebruiker staat centraal
Een toekomstige Risicokaart stelt data over risicosituaties vrij beschikbaar en sluit aan bij de
behoefte van gebruikers, zoals zij dat zien vanuit hun rol en (wettelijke) taak. De data over
risicosituaties worden actief via internet beschikbaar gesteld voor de invulling van de primaire
processen van (overheids)organisaties en ontwikkeling van producten (zoals apps,
programma’s, websites en kaarten in combinatie met GIS).

 Toegangspoort tot brondata risicosituaties
Een toekomstige Risicokaart is een portaal dat wettelijk bepaalde en overige gewenste nietwettelijke brondata over risicosituaties ontsluit en beschikbaar stelt. Het Portaal Risicosituaties
vormt een toegangspoort tot een stelsel van samenhangende, goed geborgde en beheerde
bronnen, geeft toegang tot brondata met betrekking tot risicosituaties en stelt deze vrij
beschikbaar. Daarmee is het Portaal Risicosituaties een onderdeel van een veel groter
ecosysteem van Open Data.
Het Portaal Risicosituaties is flexibel door een modulaire opbouw in combinatie met gekoppelde
bronnen en registers. Daarnaast voorziet het Portaal in een wettelijk bepaalde geografische
kaart. Deze geografische kaart is afgestemd op de behoefte van het publiek.

 Brondata voor hergebruik
Via het Portaal Risicosituaties zijn data over risicosituaties beschikbaar die voldoen aan vooraf
bepaalde kwaliteitseisen. Belangrijke uitgangspunten met betrekking tot de data van het
Portaal Risicosituaties zijn: data zijn van voldoende kwaliteit om waardevol te zijn voor
hergebruik, data zijn te koppelen met andere databestanden en data beschikken over een
beschrijving (metadata: eigenaar, definitie, toepasbaarheid, actualiteit, en volledigheid).

Visualisatie van het Portaal Risicosituaties inclusief kaart viewer

 De provincie als informatiemanager
Wat doen de provincies als informatiemanager van het Portaal Risicosituaties? De provincies:
 vertalen van de informatiebehoeften van gebruikers in data over risicosituaties,
 hebben een sturende en bewakende rol bij de realisatie, en
 exploiteren en beheren het Portaal Risicosituaties.
De bronhouders zijn verantwoordelijk voor het inwinnen en bijhouden van de authentieke en
niet-authentieke data en voor het borgen van de kwaliteit van die data.
Na realisatie van het Portaal Risicosituaties zijn de gezamenlijke provincies verantwoordelijk
voor het beheer. Het Portaal is beheersbaar door de beperkte beheerorganisatie en
beheerkosten. Onder beheer wordt verstaan de implementatie van de governance,
beleidsontwikkeling op strategisch en tactisch niveau, het beschikbaar stellen van middelen en
ICT-beheer. Waarbij het ICT-beheer beperkt is tot het zorgen voor continuïteit en het optimaal

functioneren van het Portaal en is zoveel mogelijk op één plek georganiseerd. Het ICT-beheer
van het Portaal zal binnen het IPO in een breder perspectief worden besproken.

 Borging en beschikbaarheid data RRGS is nodig
Als bron bevat het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) een grote hoeveelheid
wettelijke data over risicosituaties die niet verloren mogen gaan. Het toekomstige Register
externe veiligheidsrisico’s zal alleen een deel van deze data beschikbaar stellen. Het IPO is van
mening dat de ministeries van Justitie en Veiligheid en Infrastructuur en Waterstaat hun
stelselverantwoordelijkheid dienen op te pakken ten aanzien van de (kwaliteits)borging en de
beschikbaarheid van de data van het RRGS via het Portaal Risicosituaties en het Register
externe veiligheidsrisico’s.

Tot slot
Het IPO neemt het initiatief om het Portaal Risicosituaties te ontwerpen. Een optimale
samenwerking tussen de partners en de provincies is daarbij essentieel en draagt eraan bij dat het
Portaal Risicosituaties een nuttig instrument is voor goede data over risicosituaties.

