
Geo4OOV, dé geo-voorziening 
van de OOV-sector

De basisvoorziening Geo4OOV:
> biedt actuele landsdekkende en regionale geo-informatie
> is 24/7 beschikbaar 
> leidt tot efficiëntie in gebruik, beheer en onderhoud
> deelt geo-informatie op een uniforme wijze (VeRA).

Geo-informatie is voor burgers steeds vanzelfsprekender. Denk aan 
navigatie in de auto, Google Maps en vele gratis mobiele apps, zoals 
Buienradar, die gebruik maken van GPS. 
Ook in de sector Openbare Orde en Veiligheid (OOV) neemt het belang 
van goede geo-informatie sterk toe. Bestuurders kunnen zich niet meer 
verschuilen achter het argument: “de hulpdiensten wisten het niet.” 
Maar is het ook geregeld? De landelijke basisvoorziening Geo4OOV 
wordt onder regie van het Veiligheidsberaad verder ontwikkeld en 
beproefd in een aantal pilots binnen de veiligheidsregio’s. Het IFV 
neemt de basisvoorziening per 1 januari 2015 in beheer. 
De basisvoorziening ontsluit geografische webservices via 
internationale, open standaarden van het Open Geospatial Consortium 
(OGC). De basisvoorziening is bruikbaar voor de gehele OOV-sector, ook 
voor de meldkamerorganisaties, politie en defensie.

Toenemend belang
Geo-informatie is niet alleen belangrijk als basis voor risicobeheersing, 
planvorming, operationele inzet, management- en bestuurlijke 
informatie. Maar ook in de samenwerking met vitale partners zoals 
nutsbedrijven, omgevingsdiensten, waterschappen en ProRail 
is geo-informatie essentieel. Van het niveau van één gebouw 
(bereikbaarheidskaart) tot een bovenregionaal beeld van een groot 
incident. In de hulpverlening valt geo-informatie uiteen in drie typen: 
basisinformatie, preparatieve informatie en repressieve informatie. 
Geo4OOV is een voorziening die deze geo-informatie aanbiedt, ontsluit 
en tegelijkertijd beheert. Landsdekkend, met afgesproken kwaliteit en 
beschikbaarheid.
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Voor wie?
Steeds meer veiligheidsregio’s gaan aan de 
slag met operationele informatievoorziening. 
De Geo4OOV-voorziening helpt regio’s om de 
eigen regionale geo-informatie landelijk te 
delen en zelf actuele en betrouwbare geo-
informatie te gebruiken. Het Landelijk Crisis 
Management Systeem (LCMS) is de eerste 
afnemer van de Geo4OOV-voorziening. Bij 
Brandweer Noord-Holland Noord is inmiddels 
een pilot gestart met een regionale geo-
voorziening volgens landelijk model, inclusief 
functionaliteit van bereikbaarheidskaarten. 
Meerdere regio’s hebben inmiddels hun 
interesse uitgesproken voor de Geo4OOV-
basisvoorziening. Ook het landelijke 
innovatieplatform iNowit maakt gebruik van 
de diensten van Geo4OOV. Zo kunnen de 
Digitale BereikbaarheidsKaart (DBK), het 
Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem (GMS) 
en in de toekomst ook het Nieuwe Meldkamer 
Systeem (NMS) de Geo4OOV-voorziening 
gebruiken. 

Geo4OOV stemt af met andere landelijke en 
sectorale knooppunten zoals GBO provincies, 
IPO voor provincies, Dataland voor gemeenten 
en Publieke Dienstverlening op De Kaart 
(PDOK).

Landelijk aanspreekpunt
Geo4OOV ondersteunt in het LCMS het 
operationele beeld tijdens crisisbeheersing 
en rampenbestrijding. Maar de behoefte aan 
betrouwbare geo-informatie is aanwezig in 
het gehele veld van de fysieke veiligheid. De 
basisvoorziening Geo voorziet in de wensen van 
alle kolommen om namens de veiligheidsregio’s 
een landelijk aanspreekpunt te hebben 
voor het gebruik van geo-informatie door de 
veiligheidsregio’s. Geo4OOV biedt op basis van 
internationale, open standaarden 
geo-informatie op (bijna) realtime basis. 

Piekbelasting en ontzorging
Veiligheidsregio’s hebben veelal dezelfde behoefte aan geo-informatie, 
maar verwerven, bijhouden en aanpassen gebeurt vaak individueel. Dit 
is inefficiënt en leidt in de praktijk ook tot operationele problemen door 
ongelijke informatieposities. 
Samenwerkende regio’s gebruiken in zo'n situatie verschillende 
geografische gegevens die vaak achterhaald of zelfs foutief zijn. 
Geo4OOV biedt voor hulpverleners veel landsdekkende geo-informatie 
van officiële bronhouders. Kaartmateriaal dat actueel en betrouwbaar 
is. Geo4OOV ontzorgt doordat afspraken met landelijke bronhouders 
maar één keer gemaakt worden. Bovendien zijn de bronhouders van 
de geo-informatie meestal niet voorbereid op piekbelasting tijdens 
incidenten. Geo4OOV is ontworpen om hier juist wel mee om te gaan. 
Gebruikmaken van Geo4OOV garandeert dat iedere veiligheidsregio 
gebruik maakt van dezelfde actuele geo-informatie.

Centrale voorziening met grote voordelen
Geo4OOV biedt nu al grote voordelen en betrouwbare landsdekkende 
geo-informatie. Tot 1 januari 2015 wordt Geo4OOV verder doorontwikkeld 
tot een volledige basisvoorziening Geo die 24/7 beschikbaar is met 
vastgestelde performance-eisen:

 > Informatie-uitwisseling en integratie tussen geo-informatiesystemen 
op een uniforme en standaard manier waardoor basisinformatie, 
preparatieve informatie, repressieve informatie en voorspellende 
modelinformatie beschikbaar zijn.

 > Mogelijkheid tot decentraal beheer van de eigen regionale  
geo-informatie.

 > Landelijk sectoraal OOV geo-knooppunt met terugmeldfaciliteit.
 > Toekomstige functionaliteit voor het bewerken van geo-informatie.

Platform geo4oov.nl
Op het platform www.geo4oov.nl is de uitgebreide geo-catalogus te 
bekijken. Deze wordt wekelijks bijgewerkt en aangevuld. Vanaf het 
najaar van 2014 is het ook mogelijk om ervaring op te doen met het 
online viewen van geo-informatie via de centrale voorziening Geo4OOV. 

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie op www.geo4oov.nl of neem contact op met 
Edward Mac Gillavry, productmanager Geo4OOV:
edward.macgillavry@geo4oov.nl
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