
Geo4OOV, dé oplossing voor landelijke 
en regionale geo-informatie

Basisvoorziening Geo4OOV:
> beheren landsdekkende geo-informatie
> ontsluiten regionale geo-informatie
> gebruik in eigen GIS-omgeving/applicaties
> 24/7 beschikbaar
> geschikt voor piekbelasting (afhankelijk van dataverbinding)
> uitgebreide view-mogelijkheden
> geschikt voor mobiele applicaties.

Hulpdiensten werken steeds vaker kaartgebaseerd: in risicobeheersing, 
planvorming, trainen/oefenen, incidentbestrijding en opgeschaalde 
situaties. Het belang van actuele geo-informatie in de gehele sector 
Openbare Orde en Veiligheid (OOV) neemt sterk toe. Daarmee komt 
er steeds meer druk te staan op de beschikbaarheid en de kwaliteit 
van geo-informatie. De landelijke basisvoorziening Geo4OOV van het 
Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) ontzorgt veiligheidsregio’s en partners 
bij het op orde krijgen van betrouwbare en actuele geo-informatie. 
Afspraken met landelijke bronhouders over levering en kwaliteit worden 
één keer gemaakt. Geo-informatie is zoveel mogelijk landsdekkend, 
rampen houden zich tenslotte niet aan grenzen. Dubbele inspanningen 
en onnodige kosten voor het verwerven van benodigde geo-informatie 
worden zo vermeden. Geo4OOV wordt tot 1 januari 2015 verder 
ontwikkeld en beproefd in de praktijk bij een aantal veiligheidsregio’s. 
Geo4OOV levert zowel de applicatie als het technisch, applicatief en 
landelijk functioneel beheer. 

Landelijk sectoraal OOV geo-knooppunt
Geo4OOV ontsluit geografische webservices via internationale open 
standaarden van het Open Geospatial Consortium (OGC). Geo4OOV 
wordt zo ingericht dat alle werkprocessen, van koud tot warm, kunnen 
worden bediend en dat de brondata altijd in de meest recente versie 
en met de afgesproken kwaliteit beschikbaar komen, voor elke GIS-
applicatie in de veiligheidsregio! 
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Geo4OOV fungeert als landelijk sectoraal 
OOV-geo-knooppunt met terugmeldfaciliteit:

 > Eén landelijk geo-informatie-loket voor alle 
hulpverleners en hun directe vitale partners. 
Het gebruik van dezelfde geo-informatie 
voorkomt misverstanden.

 > Centraal aangesloten op voorzieningen van 
bronhouders zoals Publieke Dienstverlening 
op de Kaart (PDOK), IPO, ProRail en 
Rijkswaterstaat.

 > Mogelijkheid om regionaal een eigen 
regionale hub (cache) op te zetten om bij 
gebrek aan verbinding tóch over de geo-
informatie te kunnen beschikken.

Diverse pilots
Om te onderzoeken hoe de diverse 
samenwerkende partners, zoals 
veiligheidsregio’s, meldkamers, regionale 
uitvoeringsdiensten en GGD’s, optimaal 
gebruik kunnen maken van de landelijke 
basisvoorziening Geo4OOV worden in 2014 
enkele pilots uitgevoerd. In deze pilots wordt 
niet alleen de technische haalbaarheid 
beproefd, maar worden ook de voorwaarden 
voor governance en functioneel beheer van de 
Geo4OOV-voorziening in detail uitgewerkt.

Geo4OOV-regiohub
Veel veiligheidsregio’s werken al met een lokale 
geo-voorziening. Bij Brandweer Noord-Holland 
Noord vindt een pilot plaats om een Geo4OOV-
regiohub in te richten. De regiohub wordt in het 
lokale regionetwerk geplaatst waardoor een 
extra hoge beschikbaarheid ontstaat. Mits de 
juiste aansluitvoorwaarden zijn gevolgd, zorgt 
een synchronisatiefunctionaliteit ervoor dat de 
regiohub altijd een recente kopie (cache) van de 
gewenste landsdekkende geo-informatie van 
Geo4OOV bevat. Het technisch en functioneel 
beheer van de regionale hub wordt op afstand 
uitgevoerd zodat geen extra beheerlast 
ontstaat. De synchronisatiefunctionaliteit kan 
ook worden toegepast tussen de regiohub en 
voertuigen. Zo kan een regionaal functioneel 
beheerder zelfstandig kaartlagen en andere 
geo-informatie op voertuigen en werkplekken 
installeren en deze altijd up-to-date houden. 
De beheerlasten in een veiligheidsregio nemen 
hierdoor flink af. 

Beheer door IFV
Geo4OOV wordt vanaf 1 januari 2015 als landelijke basisvoorziening Geo
beheerd door het IFV. Er wordt een netwerk functioneel geo-beheer 
ingericht met een brede samenstelling uit de gehele OOV-wereld: 
veiligheidsregio’s, Brandweer Nederland, GGD/GHOR Nederland en 
meldkamers.

Platform geo4oov.nl
Op het platform www.geo4oov.nl is nu al de uitgebreide geo-catalogus 
te bekijken. Geo4OOV biedt een groot aantal landsdekkende en regionale 
geo-informatie die continu worden uitgebreid. De Geo4OOV-voorziening 
levert de geo-informatie en objectinformatie naar GIS-systemen via de 
bekende webservicestandaarden: WMS, WFS en WMTS.   
In de geo-catalogus wordt zorgvuldig aandacht besteed aan het meta-
datamanagement. 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. Wilt u met uw 
expertise bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de Geo4OOV-
basisvoorziening? Heeft u interesse in een demo of wilt u meer weten 
over de lopende pilots of aansluitmogelijkheden? Neem dan contact op 
met Edward Mac Gillavry, productmanager Geo4OOV:
edward.macgillavry@geo4oov.n

Instituut Fysieke Veiligheid

Postbus 7010

6801 HA  Arnhem

www.ifv.nl

026 355 24 00

Toekomstvisie Geo4OOV Basisvoorziening

Risicobeheersing Planvorming Operationele 
voorbereiding

Meldkamer Crisisbeheersing/
rampenbestrijding

Geo regiohub Geo regiohub
Geo4OOV

iNowit testplatform
semantiek en geo

Basisregistraties
(PDOK)

Kernregistraties
(PDOK)

Kernregistraties
(IPO Dataland)

Kernregistraties
(OOV eigendom)

Kernregistraties
(Vitale partners)
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