Agendapunt Provinciaal Samenwerkingsoverleg VTH (PSO-VTH) van 11 oktober 2019:
Regionaal Omgevingsinformatieportaal
Essentie / samenvatting:
Voorgesteld wordt vanuit de provincie samen met de Utrechtse ketenpartners een verkenning uit te voeren
naar een regionaal portaal om omgevingsinformatie te delen met elkaar.
Voorgeschiedenis:
Een goede informatievoorziening over omgevingsinformatie is belangrijk om de Omgevingswet goed te laten
functioneren. Daarom is door de provincie, in overleg met ambtelijke vertegenwoordigers van de Utrechtse
ketenpartners, een voorstel ontwikkeld om de mogelijkheden te verkennen voor een Utrechtse GISinformatieportaal. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van gelijksoortige initiatieven in den
lande.
Meetbaar/beoogd beleidseffect:
De mogelijkheden om te komen tot de ontwikkeling van een Utrechte GIS-informatieportaal worden verkend.
Daarnaast wordt door alle ketenpartners voorgesorteerd op een zodanige inrichting van informatie dat deze
toepasbaar wordt in een Utrechts of een eventueel landelijk informatieportaal. Hiermee wordt het delen van
omgevingsinformatie mogelijk.
Gevolgen voor de middelen:
☒
Ja → er is in de provinciale begroting in voorzien,
☐
Ja → er is niet in de begroting in voorzien, dus een begrotingswijziging noodzakelijk
☒
Nee. Er wordt bij de ketenpartners voorgesorteerd op reeds bekende ontwikkelingen.
Beslispunten:
Het Provinciaal Samenwerkingsoverleg Utrecht van 11 oktober 2019 besluit:
1. In te stemmen met verkenning vanuit de provincie naar een regionaal portaal om omgevingsinformatie te
delen met elkaar.
2. Uit te laten werken welke veel gebruikte informatie (openbaar) beschikbaar kan worden gesteld aan elkaar
en de burger. Hierbij de focus op quick-wins. Deze informatie delen via informatieportaal.
3. Gezamenlijke intentie uit te spreken om onze nieuwe verordeningen onder de Omgevingswet
(omgevingsverordening, waterschapsverordening, omgevingsplan) zodanig in te richten dat deze
locatiegericht bevraagbaar (c.q. geannoteerd) zijn in het landelijke loket en daarmee in het portaal.
4. In een volgende PSO in 2020 nader te besluiten over de implementatie van een
omgevingsinformatieportaal op basis van de uitgevoerde verkenning.

