Provincies
op de kaart
Geo-gegevens
over ruimte, milieu,
leefomgeving en
natuur voor iedereen.
Om te bekijken en
te gebruiken.

Een wereld gaat open

Provincies op de kaart
Provinciaal GeoRegister
De provincies zetten zich actief in voor
de ontsluiting van hun gegevens. Daarvoor
gebruiken ze het Provinciaal GeoRegister.
De site www.provinciaalgeoregister.nl is
het landelijke loket op internet, waar alle
beschikbare informatie kan worden bekeken
en opgehaald.

Alle gegevens van de provincie over leefomgeving, ruimte, milieu
en natuur zijn gratis beschikbaar in een vorm die direct bruikbaar
is. Deze geografische informatie kan op een kaart worden weergegeven. Iedereen, particulier of bedrijf, mag ermee aan de slag.

Profijt
De provincies hopen en verwachten dat
particulieren en bedrijven met de beschikbare
informatie toepassingen ontwikkelen die voor
veel mensen nuttig zijn. De gegevens krijgen
zo een tweede en misschien nog wel meer
levens en worden daardoor extra doelmatig
gebruikt.

Kwaliteit

Vorm

De provincie die de gegevens levert, zorgt
er voor dat duidelijk is wat van de informatie
verwacht kan worden en neemt daarvoor
ook de verantwoordelijkheid. Daarom zijn
er geen disclaimers.

De gegevens worden vrijgegeven volgens
het principe van open data, dat een algemeen
bruikbare en toegankelijke vorm garandeert.
Voor de gegevens geldt de CC Public Domain
Mark licentie. Dat betekent dat je het werk
zonder toestemming mag kopiëren, wijzigen,
verspreiden en uitvoeren – ook voor commerciële doeleinden. De resultaten daarvan zijn
natuurlijk wel voor eigen verantwoordelijkheid.

Aanbod
Nieuwe informatie wordt voortdurend
toegevoegd aan het Provinciaal GeoRegister.
De provincies kunnen gezamenlijk afspraken
maken met afnemers over landsdekkende
informatie.

Uitzonderingen
Uitzonderingen zijn er zo min mogelijk.
Wel vallen gegevens er buiten die nog in
bewerking zijn, evenals gegevens die de
privacy schaden. En uiteraard de gegevens
die niet van de provincies zelf zijn.

Eén lijn
Veel informatie is al voorhanden, maar niet
altijd op dezelfde manier. De provincies gaan
de meest gevraagde gegevens op één en
dezelfde gestandaardiseerde wijze ontsluiten
via het Provinciaal GeoRegister. Dit geldt
zeker voor de gegevens die onder de
Europese richtlijn INSPIRE vallen.

Echt gratis

www.provinciaalgeoregister.nl

Pas als de provincie extra
kosten moet maken om
de informatie te leveren,
kunnen die kosten worden
doorberekend. Dat zal
meestal niet het geval zijn.
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