
Tussentijdse evaluatie van de Inspire-richtlijn 

Inleiding 

De openbare raadpleging is bedoeld om de mening van het grote publiek en alle 
belanghebbenden in te winnen om beter te kunnen: 

beoordelen of de reeds lopende acties voor de oprichting van een infrastructuur voor 
ruimtelijke informatie in de Europese Gemeenschap op grond van de Inspire-richtlijn 
(Richtlijn 2007/2/EG) nog op koers liggen om de beoogde doelen te bereiken. 

De resultaten van deze openbare raadpleging zullen worden gebruikt als input voor de 
tussentijdse evaluatie van het Inspire-beleid, die volgens de richtlijn zeven jaar na de 
inwerkingtreding moet plaatsvinden. In 2014 zal aan het Europees Parlement en de Raad 
verslag worden uitgebracht over de uitkomsten van deze beleidsevaluatie, die kunnen 
leiden tot aanpassing van de huidige aanpak om deze, in het licht van gewijzigde 
omstandigheden, beter af te stemmen op het bereiken van de oorspronkelijke doelen van 
de Inspire-richtlijn.  

De raadpleging maakt gebruik van een vragenlijst om meningen over de Inspire-richtlijn te 
verzamelen uit zo veel mogelijk bronnen, waaronder overheden, verstrekkers en gebruikers 
van overheidsgegevens, commerciële en niet-commerciële gebruikers en andere 
geïnteresseerden.  

Achtergrond, reikwijdte en stand van zaken van de Inspire-richtlijn 

In 2001 werd begonnen met de ontwikkeling van Inspire ter ondersteuning van de op kennis 
gebaseerde aanpak in de beleidsvorming, waarvoor gepleit werd in het Zesde 
milieuactieprogramma voor de periode 2002-2012. Hoogwaardige informatie en 
betrokkenheid van een goed geïnformeerd publiek vormen de hoekstenen voor de 
uitvoering van op kennis gebaseerd beleid.  

Een aanzienlijk deel van alle informatie die door overheden en het publiek (inclusief 
particuliere en academische sector) wordt gebruikt – en uitgewisseld – betreft locaties, dat 
wil zeggen een plaats of gebied op aarde. De kwaliteit van die informatie hangt af van de 
beschikbaarheid van "ruimtelijke gegevens" die worden verzameld en aan een locatie 
worden gekoppeld ("georeferentie"). De meeste milieugegevens, zoals emissiemetingen, 
biodiversiteitswaarnemingen of milieukwaliteitsgegevens, zijn ruimtelijke gegevens.  

Om informatie te verkrijgen die voor het beleid relevant is, moeten dergelijke 
milieugegevens veelal worden gecombineerd met andere soorten geografische gegevens, 
over bijvoorbeeld ruimtelijke ordening en bodemgebruik, bestuurlijke grenzen, hoogte, 
hydrologie en vervoersnetwerken, gebouwen, productiefaciliteiten, openbare 
nutsvoorzieningen, terreinbeheer, rapportagezones voor beschermde locaties enz. Ook 



geofysische gegevens over bijvoorbeeld meteorologie, geologie en grond zijn van belang 
voor het milieubeleid, evenals sociaaleconomische gegevens, bijvoorbeeld 
bevolkingsdichtheidsgegevens, kadastergegevens en afvalstatistieken. 

De programma's en maatregelen die worden vastgesteld in de thematische milieuwetgeving 
en op andere milieugerelateerde beleidsterreinen (zoals landbouw, vervoer, ruimtelijke 
ordening enz.) betreffen doorgaans de beperking van risico's als gevolg van de 
maatschappelijke druk op het milieu of van natuurlijke of door de mens veroorzaakte risico's 
die tot rampen kunnen leiden (waarbij ook klimaatverandering een rol speelt). 

Zo zijn voor het beoordelen van de gezondheidseffecten van luchtvervuiling gegevens nodig 
over de luchtkwaliteit en de meteorologische omstandigheden, gecombineerd met 
vervoersgegevens, de locatie van industriële, stedelijke en agrarische emissiebronnen, 
bevolkingsgegevens en epidemiologische gegevens. Op grond daarvan kunnen de bronnen 
van vervuiling worden vastgesteld en kunnen de emissiereductiedoelstellingen worden 
afgestemd in beleidsmaatregelen die gevolgen hebben voor de luchtkwaliteit. 

Om bijvoorbeeld de belangrijkste risicogroepen en -gebieden voor overstromingen vast te 
stellen en een goede planning mogelijk te maken, wordt informatie over de 
overstromingsrisico's verkregen door combinatie van gegevens over ruimtelijke ordening, 
hoogte en bodem met meteorologische en hydrologische waarnemingen in een 
stroomgebied, alsmede bevolkingsgegevens. 

Bij de uitgebreide studies en openbare raadplegingen die ter voorbereiding van de Inspire-
richtlijn zijn verricht, werd echter vastgesteld dat er een aantal belangrijke belemmeringen 
zijn voor grootschalig gebruik van de ruimtelijke gegevens die nodig zijn voor het 
milieubeleid en milieugerelateerd beleid. 

Zo was 97 % van de deelnemers aan een openbare raadpleging van mening dat op alle 
niveaus, van lokaal tot Europees niveau: 

1. ruimtelijke gegevens veelal ontbreken of onvolledig zijn; 
2. de beschrijving (documentatie) van de beschikbare ruimtelijke gegevens veelal 
onvolledig is; 
3. verschillende ruimtelijke gegevensreeksen vaak niet met elkaar kunnen worden 
gecombineerd; 
4. de systemen voor het vinden, verkrijgen en gebruiken van ruimtelijke gegevens 
vaak alleen afzonderlijk functioneren en niet onderling compatibel zijn; 
5. de uitwisseling en het hergebruik van bestaande ruimtelijke gegevens wordt 
verhinderd of vertraagd door culturele, institutionele, financiële en wettelijke 
belemmeringen. 



Deze situatie heeft grote gevolgen voor de succesvolle uitvoering van het beleid, zo blijkt uit 
een enquête naar de moeilijkheden die bij de uitvoering van milieueffectstudies worden 
ondervonden. De vijf meest genoemde knelpunten betroffen: 

1. problemen bij de toegang tot bestaande gegevens (70 %); 
2. moeilijkheden bij het vinden van de beschikbare gegevens (56 %); 
3. het niet beschikbaar zijn van de vereiste gegevens (51 %); 
4. incompatibiliteit van gegevensreeksen van verschillende verstrekkers (47 %); 
5. ontoereikende kwaliteit van de bestaande gegevens (47 %). 

Meer dan de helft van de respondenten gaf in 2003 aan dat deze problemen leidden tot de 
volgende effecten op hun werk: 

1. geringere nauwkeurigheid van de beschrijving van de effecten; 
2. grotere onzekerheid van de omvang van de vastgestelde effecten; 
3. hogere kosten voor milieueffectstudies en strategische effectbeoordelingen. 

 
De op 15 mei 2007 in werking getreden Inspire-richtlijn pakt deze problemen aan door een 
infrastructuur te ontwikkelen waarin de ruimtelijke gegevens en diensten die voor het 
milieubeleid en het milieugerelateerde beleid vereist zijn (opgenomen in de 34 thematische 
categorieën van de bijlagen I, II en III van de richtlijn): 
 

1. door de overheidsinstanties op alle overheidsniveaus, zonder beperkingen op de 
plaats van gebruik, zowel binnen de landsgrenzen als daarbuiten worden 
uitgewisseld voor de uitvoering van overheidstaken die van invloed kunnen zijn 
op het milieu;  

2. worden gedocumenteerd met geharmoniseerde metagegevens; 
3. voor zowel het publiek als overheden via internetdiensten op te zoeken, te 

raadplegen en toegankelijk zijn; 
4. in de ICT-systemen van de overheden gestructureerd zijn op basis van 

gemeenschappelijke specificaties voor ruimtelijke gegevens en diensten. 

Er zij op gewezen dat het probleem van ontbrekende of onvolledige ruimtelijke gegevens 
niet wordt aangepakt door de Inspire-richtlijn, aangezien niet is voorzien in de verzameling 
van nieuwe gegevens. 

De kalender voor de uitvoering van de maatregelen in de Inspire-richtlijn en de 
uitvoeringsvoorschriften ervan (verordeningen en een beschikkingen van de Commissie) 
loopt tot 2020. 

Van de lidstaten wordt echter verwacht dat zij uiterlijk in december 2013: 

1. de Inspire-richtlijn in hun nationale wetgeving hebben omgezet en passende 
structuren en mechanismen hebben ingesteld voor de coördinatie, door de 
diverse overheidsniveaus heen, van de bijdragen van iedereen die een belang 
heeft in hun infrastructuren voor ruimtelijke informatie;  

2. maatregelen hebben vastgesteld voor het uitwisselen (verkrijgen, uitwisselen en 
gebruiken) van ruimtelijke gegevens en diensten tussen hun overheidsinstanties. 
Die regelingen moeten met het oog op taken die van invloed zijn op het milieu 



ook open staan voor overheidsdiensten van de andere lidstaten en voor de 
instellingen en organen van de EU, overeenkomstig geharmoniseerde 
voorwaarden, en voor organen die zijn opgericht bij internationale 
overeenkomsten waarbij de EU en de lidstaten partij zijn; 

3. alle gegevensreeksen die onder de 34 thematische categorieën van Inspire 
vallen, hebben gedocumenteerd met geharmoniseerde metagegevens; 

4. zoek-, raadpleeg-, download- en verwerkingsdiensten aanbieden; 
5. nieuw verzamelde of geherstructureerde gegevens op grond van bijlage I hebben 

verstrekt volgens de geharmoniseerde Inspire-specificaties (andere in bijlage I 
vermelde gegevensreeksen moeten in 2017 zijn geharmoniseerd). 
 

In de zomer van 2013 zijn de uitvoeringsvoorschriften (gegevensspecificaties) voor de 
thematische categorieën van de bijlagen II en III vastgesteld; deze zullen in de komende 
zeven jaar ten uitvoer worden gelegd. De uitvoering van de Inspire-richtlijn is dus 
halverwege. Vele onderdelen en diensten zouden reeds ingevoerd moeten zijn, maar het 
meeste werk voor de organisatie van de gegevens in de ICT-systemen van de lidstaten (met 
het oog op verbetering van de geautomatiseerde toegang en interoperabiliteit van de 
gegevens en diensten in het algemeen) moet nog worden uitgevoerd.  


