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Woord vooraf

Eengoedeinformatievoorziening isvanbelangvoordestrategischebeleidsontwikkeling
vandiverse actoreninderecreatief-toeristische sector.OmdieredenhebbenNRTT en
SC-DLOeind 1993graagdeopdrachtaanvaardvandetoenmaligedirectieOpenluchtrecreatieomdehaalbaarheid vaneengeografisch georiënteerdinformatiesysteem voor
het recreatieve aanbod in Nederland te onderzoeken. Dat de beleidsdirectie bij het
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij juist in deze periode wordt
omgevormdtotdenieuwedirectieGroeneRuimteenRecreatiebiedtvoorhetbeoogde
informatiesysteem perspectieven die zelfs nog sector-overstijgend kunnen zijn.
Het gericht toewerken naar een informatiesysteem voor beleidstoepassingen stelt
onderzoekers voordeuitdaging aan hun ervaringen concreet bruikbare vertalingen te
geven.Voortshopenwijdathetfeitelijk uitbouweneninvullenvanhetsysteemnieuwe
mogelijkheden zal bieden om verklaringsmodellen op realistische basisgegevens te
toetsen enomscenario-varianten oppraktijkschaal uit tewerken.Het gaathierbij niet
zozeer om academische nieuwsgierigheid van onderzoekers, maar in de eerste plaats
ombelangrijkebouwstenenvoorbeleidsgerichtetoepassingenvanonderzoeksresultaten.
Op de korte termijn is het vooral zaak dat het informatiesysteem, te beginnen met
informatie overhetaanbod,gedragengaatwordendoorbelangrijkeactorenindesector.
De onderzoekers hebben hoge verwachtingen van de bruikbaarheid van het beoogde
systeem, maar het is uiteindelijk aan andere partners om te beoordelen of die
verwachting terecht is.
Een woord van dank is op zijn plaats voor degenen die zich hebben ingeleefd in de
rolvanverstrekker,bewerkerofgebruikervanhetbeoogdesysteem.Diversebeheerders
vandatabestanden eninformatiesystemen warenbereiddenodigeinformatie tegeven.
Onder leiding van Gerard van Wakeren waren diverse medewerkers van de beleidsdirectie actief in de begeleidingscommissie, alsook medewerkers van de Stichting
Recreatie en de Raad voor de Openluchtrecreatie.
Naastdevierauteurshebbenookandereneenbijdrageaandezestudiegeleverd.Vanuit
DLO-StaringCentrumzijnditmetnameAlfred vanHoorn,PeterLentjes enHanNaeff.
Daarnaastzijn ookJohan vanArragonenCoenWesselsvanhetNederlands Expertise
Centrum voor Ruimtelijke Informatieverwerking (NexpRI) bij het project betrokken
geweest.
Prof.Dr. A.G.J. Dietvorst
(DLO-Staring Centrum)

1 Inleiding

1.1 Aanleiding tot de opdracht
Voorhetvoerenvaneenverantwoordbeleidishetbelangrijkeengoedinzichttehebben
in de stand van zaken op het beleidsterrein en van derecente ontwikkelingen daarin;
datgeldtuiteraardookvoorhetrecreatiebeleid.Derijksoverheid, waaronderdedirectie
OpenluchtrecreatievanhetministerievanLandbouw,NatuurbeheerenVisserij,isbezig
zichterug tetrekken opkerntaken. Sturen opafstand isde filosofie die ook in debeleidsnota 'KiezenvoorRecreatie' isingezetendieleidttothetoverdragen vanuitvoerende taken aan andere overheden en hetparticuliere initiatief.HetRijk blijft verantwoordelijkvoordebeleidsbepaling oplandelijkniveau.Zijreiktdesector(andereoverhedenenorganisaties)instrumenten aanterversterkingvanheteigenhandelen.Kennis
eninzichtinbestaanderecreatievemogelijkheden, enindeontwikkelingenenknelpunten daarin, is voor alle partijen van groot belang.
DedirectieOpenluchtrecreatie,per 1januari 1995dedirectieGroeneRuimteenRecreatie(GRR),achttehiermeedetijdgekomenomteproberendevoorhaarsectorrelevante
informatie op een meer systematische en geïntegreerde wijze beschikbaar te krijgen.
In eeneerdere pogingin 1990omeeninformatiesysteem voorhetrecreatieve aanbod
inNederland optezetten,bleekhetnietmogelijk omallebeoogdegebruikersrondde
tafel tekrijgen omgezamenlijk een voorstudie optezettenentefinancieren. Vandaar
dat dedirectie GRRervoor gekozen heeft ditkeerdeeerste stapzelfstandig tezetten,
metdeintentieomhetvervolginsamenspraakmetanderepartnersoptezetten.Hiertoe
zal zij mogelijke partners uitnodigen om gezamenlijk de nodige keuzen te maken en
het systeem z'n concrete vorm te geven.
Beslotenisomtebeginnenmeteensysteemvoorhetrecreatieveaanbod.Eenbelangrijk
motief bij dezekeuze isdat 'in den lande' almeerinformatie beschikbaar is overhet
aanboddanoverbijvoorbeeld deopenluchtrecreatieve vraag.Het strevenisechterwel
op langere termijn een compleet vraag-aanbod-systeem te realiseren.

1.2 De opdracht
Eind 1993heeft detoenmaligedirectieOpenluchtrecreatie aanDLO-Staring Centrum
(SC-DLO) en het Nederlands Research Instituut voor Recreatie en Toerisme (NRIT)
opdrachtgegevenvooreenstudienaardehaalbaarheidvaneengeografisch georiënteerd
informatiesysteem (GIS)voorhetrecreatieve aanbod inNederland.Hetdoelvandeze
studieiseenaanzettemakenvooreeninformatiesysteem overopenluchtrecreatief aanbod. Er wordt hierbij gedacht aan een systeem waarin/-van:
a) recreatieve voorzieningen en landschapselementen met hungeografische ligging
geregistreerd zijn;
b) geselecteerdeen/ofgeaggregeerdegegevenssnelengemakkelijkopgevraagdkunnen
worden in de vorm van kaartbeelden, tabellen en/of grafieken;
c) de gegevens regelmatig geactualiseerd worden.
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Deopdrachtbeperktzichnadrukkelijktothetaangevenvaneenaantalmogelijke opzetten vooreenlandsdekkend systeem,inclusief deorganisatierondomhetsysteemende
kostenpervariant, alsookaanbevelingen omeen eenmaal gekozen opzetterealiseren.
Voorts wordthetwenselijk geacht dathet systeem opdiverse niveaus tegebruikenis:
niet alleen op landelijk, maar ook op regionaal niveau.

1.3 Gevolgde werkwijze
Het plan van aanpak omvat vier stappen:
1 vaststellen van de informatiebehoefte;
2 ontwikkelenvaneenstructuurvanhetinformatiesysteem enaangevenwelkegegevens
nodig en gewenst zijn voor inhoudelijke vulling van het systeem;
3 bouwen en demonstreren vaneen prototype van het systeem, gebruik makend van
beschikbare gegevens voor een proefgebied;
4 opstellen van aanbevelingen voor een landsdekkend informatiesysteem.
In de offerte zijn debelangrijkste facetten en randvoorwaarden voor deopzet vanhet
doordedirectieGRRbeoogdeinformatiesysteem samengevat.Vervolgenszijndevereistewerkzaamhedennaderafgebakend indeopdrachtomschrijving enhetplanvanaanpak,
en uitgedrukt in looptijd en budget.
Het belang van tussentijds overleg vanopdrachtgevers en -nemers wordt onderstreept
doordat van bepaalde fasen in het project de inhoudelijke invulling niet vooraf kon
wordenomschreven.Devoorlopigeintentieszijnechteraangegeven.Dezeintentieszijn
indeloopvanhetproject innaderoverlegmetdeopdrachtgever ingevuld aandehand
van de inmiddels verworven inzichten.

Stap 1. Informatiebehoefte.
Hetaanbodsysteemrichtzichprimairopinformatiebehoefte vandeopdrachtgever.Nader
overlegmetdeopdrachtgevermoetduidelijk makenwelkevragenmenmetbehulpvan
het systeemwensttekunnen beantwoorden. Vanhetprojectteam mag,geziendeervaringinderecreatief-toeristische sector,ookeenzelfstandige inbrengwordenverwacht,
die de informatiebehoefte van de opdrachtgever mede kan structureren. De behoefte
aaninformatie dientwaarmogelijkinconcrete,liefstmeetbaretermenteworden geformuleerd. Dit maakt duidelijk welke gegevens nodig zijn om vragen te beantwoorden.
Tevensvergroothetdemogelijkheden voorhetbewerkenenanalyserenvangegevens.
Hoeweldeinformatiebehoefte vandedirectieGRRdeprimaireinvalshoekvormt,moet
hetinformatiesysteem zodanigflexibel zijndattezijnertijdookanderegebruikers(met
hun specifieke behoeften) kunnen aansluiten.Verderdienthet systeemook anderszins
aannieuweeisentegemoetkunnenkomen, waarbij ondermeergedachtwordt aaneen
koppeling met een parallel vraagsysteem.

12

Stap2. Structuur informatiesysteem
De structuur van een informatiesysteem wordt in belangrijke mate bepaald door het
gegevensmodel. Daarin wordt gespecificeerd welke gegevens opgenomen dienen te
(kunnen)wordeninhetsysteemenhoedegegevensbinnenhetsysteemgeorganiseerd
zijn. Het gegevensmodel geeft dus aan welke gegevens inwelke vormnodig zijn om
aan de informatiebehoefte tegemoet tekomen. Een belangrijke activiteit in deze fase
is ook het beoordelen van bestaande informatiesystemen en databestanden.
Vanaf het begin is gesteld dat het informatiesysteem meerdere ambitieniveaus moet
omvatten. Opties voor de langere termijn (vraagsysteem, additionele gebruikers met
eigen wensen) moeten opengehouden worden, terwijl concrete regels voor de korte
termijn in stap 3 al deels uitgewerkt moeten worden in een prototype. De volgorde
waarin de verschillende opties het beste uitgewerkt kunnen worden, moet in de loop
van het proces nader worden aangegeven.

Stap3.Prototype
Indezestapvindteenoperationaliseringplaatsmiddelshetbouwenvaneenprototype,
waarintoepassingenvanhetuiteindelijk optezetteninformatiesysteem wordenontwikkeld.Hetprototypekan,middelshetdemonstrerenvantoepassingen,voorgelegdworden
aan beoogde gebruikers; opdezewijze vindt er toetsing plaats aan de wensen van de
gebruikers.Opgrond hiervan kan het systeemworden bijgesteld en gedocumenteerd,
zodateenvolgendetoetsingsrondekanplaatsvinden.Hetisopvoorhandniet duidelijk
hoeveel toetsingsronden nodig en haalbaar zijn.
Het aanbodsysteem islandsdekkend bedoeld, maarindefase van 'prototyping' ishet
voldoende om de gegevens vaneen proefgebied op tenemen. Daarmee kan de wijze
van opname en organisatie van gegevens,de werking van analysen en de presentatie
vanresultaten voldoendewordengedemonstreerd. Voortskanmenzicheenbeeldvormen van de concrete bruikbaarheid van het systeem voor beleidsanalysen. Voor het
proefgebied moetenbeschikbaregegevensingevoerdwordenvanuitexternebestanden,
zo mogelijk en zo nodig beperkt aangevuld met nieuw te digitaliseren gegevens.
Overeengekomen isomalsproefgebied deprovincieUtrechttekiezen,geziendeoverzichtelijkheid vanhet recreatief aanbod en het gegeven dat nagenoeg alle belangrijke
recreatievormen in deze provincie vertegenwoordigd zijn. Een en ander moet tevens
afgestemd wordenophetlopendonderzoek 'SituatievanderecreatieinNederland' dat
eveneens in opdracht van de directie GRR wordt uitgevoerd door Bureau Maas.

Stap 4.Aanbevelingenlandsdekkend informatiesysteem
De werkzaamheden worden afgesloten met aanbevelingen omtrent:
(a) deopzetvaneenlandsdekkendinformatiesysteem, dedaarbijbenodigdehardware,
software en data, beschikbaarheid van data en eventuele leemten in huidige
dataverzameling;
(b) definanciële,organisatorischeentechnischeaspectenrondomhetopzetten,beheren
en gebruiken van het landsdekkend systeem.
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De aanbevelingen dienen zodanig teworden opgesteld datde opdrachtgever, eventueel
samen met andere partners, beredeneerde beslissingen kan nemen over de vraag of, en
zo ja hoe men verder gaat met de ontwikkeling van het beoogde informatiesysteem.

1.4 Opbouw van het rapport
De opbouw van het rapport weerspiegelt in hoge mate het in de vorige paragraaf geschetste plan van aanpak. Hieronder volgt een kort overzicht van de inhoud van de
volgende hoofdstukken.
Hoofdstuk 2 gaat in op de informatiebehoefte van de directie GRR. De beleidsproblematiek en de aandachtsvelden cq. beleidsthema's uit de nota 'Kiezen voor Recreatie'
vormden hierbij het vertrekpunt. Naast de beleidsthema's komen in dit hoofstuk ook
de beleidsaspecten (facetten) aan de orde waarop het systeem zich in eerste instantie
zal concentreren. InHoofdstuk 3 wordt de informatiebehoefte vertaald naar een gegevensmodel.Hierinwordtaangegeven welke gegevens inhet systeem opgenomen zouden
moeten (kunnen) worden,enhoedeze gegevens binnen het systeem gestructureerd worden.
Hoofdstuk 4behandeltdegewensteopbouw vanhet systeem (logisch ontwerp).Begonnenwordtmet deinhoudelijke criteria waaraan het systeemmoet voldoen.Daarna worden bevindingen omschreven van een inventarisatie, met name onder provincies, naar
thans gebruikte recreatieve informatiesystemen. Op grond van de inhoudelijke criteria
enpraktijkervaringen met andere, soortgelijke systemen,wordttenslotteeen twee-sporenaanpak voorgesteld voorhetteontwikkelen aanbodsysteem. Indeze aanpakkomen ook
al een aantal technische aspecten aan de orde.
In Hoofdstuk 5 wordt de in het kader van het project uitgevoerde inventarisatie van
relevante databestanden gerapporteerd. Uitgaandevanhetfeit dathetsysteeminbelangrijke mate met/vanuit reeds aanwezige bestanden zal moeten worden gevuld, is een
overzicht van wat er op dit gebied 'in den lande' aanwezig is van groot belang. In
Hoofdstuk 6worden gewenste gegevens en aanwezige bestanden tegen elkaar uitgezet.
Hiermee wordt een eerste indicatie gegeven van de beschikbaarheid van de voor het
aanbodsysteem belangrijke gegevens.
Hoofdstuk 7gaat in op de gedeeltelijke uitwerking van het voorgestelde systeem in de
vormvaneenprototype.Hethoofstuk behandeltdevoorhetprototype gemaaktekeuzes,
de gekonstateerde problemen bij het bouwen van het prototype, en de uitkomsten van
een demonstratie van het prototype voor de begeleidingsgroep.
InHoofdstuk 8worden aanbevelingen gedaanvoordeorganisatie vaneen landsdekkend
systeem. Dit betreft met name devolgende aspecten: materieel, personeel, organisatiestructuur enprocedures,financieel enjuridisch. De aanbevelingen worden gepresenteerd
ineen aantal varianten, gebaseerd opvariaties inhet aantal gebruikers ende volledigheid
van de op te nemen data.
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Hoofdstuk9behandeltde(inhoudelijke)toekomstperspectieven voorhetsysteem.Hierbij
wordt met name ingegaan op de koppeling met een vraagsysteem. In Hoofdstuk10,
tenslotte, worden de belangrijkste aanbevelingen met betrekking tot de opzet en de
implementatie van het landsdekkende systeem nog eens op een rijtje gezet.
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2 Informatiebehoeften openluchtrecreatie
2.1 Inleiding
Eenstartpuntvoorhetopzettenvanwelkinformatiesysteem danook,isnategaanwelke
informatiebehoeften degebruikersdoorhetsysteemgedektwillenzien.Anders geformuleerd:welke vragen wensen zij metbehulpvanhet systeemtekunnen beantwoorden?
Van de op zo'n wijze vormgegeven informatiebehoefte kan worden afgeleid welke
gegevens nodig zijn om de vragen te beantwoorden.
Tijdens gesprekken metmedewerkers vandeLNV-directieORkwamdevraagaande
ordewelkambitieniveau moestwordengehaaldomzinvoltekunnendoorgaanmethet
opbouwenenonderhoudenvanhetinformatiesysteem. Duidelijkwerddatermeerinformatie over het aanbod moet worden ontsloten dan in de Behoefteraming OR (1981,
1984) is gebeurd.
Gebruikvanhetteontwikkelenaanbod-informatiesysteem voorbeleidsanalysen wordt
ineersteinstantietoegespitstophetbeleidwaarbijderijksoverheid rechtstreeksbetrokkenis,zijhetdoorgaansinsamenwerkingmetandereoverheden.Ditbetreft opdeeerste
plaatsbasiskwaliteitenvanzowelderecreatief-toeristische infrastructuur: zowelbovenregionaleroutesals(concentratiesvan)lokaleroutes,alsvoorzieningenvoorstationaire
recreatie.Deaandachtisregionaalgedifferentieerd naardeaardvande verantwoordelijkheid die de rijksoverheid neemt.
Watbetreft derecreatief-toeristische infrastructuur ishetrijk vooralbetrokkenbij(gemarkeerde)hoofdroutes overlangereafstanden,metnamedelange-afstandwandelroutes
(LAW),delange-afstand fietsroutes (LF)en het basis-recreatie-toervaartnet (BRTN).
Hetbeleid isvoortsinbijzondere mategericht opzowelbepaalderegio's alsoplandschapsvormen.Hetgaathierbij omeenbreed scalaaanaandachtsgebieden:bos-ennatuurgebieden,eenhedenvandeecologischehoofdstructuur, grotegroengebieden,waardevolle cultuurlandschappen, toeristisch-recreatieve aandachtsgebieden.
Hetrijkistevensalspartnerbetrokkenbijeenaantallokaleofregionaleprojecten. Dit
heeft geleidtothetvoornemenomhetteontwikkelensysteemnietalleenvoorlandelijk
enregionaalbeleidinzetbaartemaken,maarhettevenseenfunctie tegevenalsraamwerk voor plannen van recreatieschappen, voor projecten (bijvoorbeeld Strategische
Groenprojecten) of voor grote beheerders (bijvoorbeeld Staatsbosbeheer).
Tegen deze achtergrond is reeds in de huidige fase bij derden (en met name bij provincies) globaal nagegaanbijzondere informatiebehoeften daarbestaan en in hoeverre
erreeds (aanzetten tot) informatiesytemen bestaan omin deze behoeften te voorzien.
Dit onderdeel vandeuitgevoerde inventarisaties geeft een startvoordediscussies die
aandehandvanditrapportmoetenwordengevoerd.Deuitkomstenvandezegesprekkenwordenhiernietgerapporteerd, maarkunneninhetopditproject volgende traject
een rol spelen.
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2.2 Huidig beleid en informatiebehoefte
Om een goed overzicht tekrijgen van de aandachtsvelden binnen hetbeleid, moet worden gelet opbeleidsdoelstellingen, hetin gang gezettebeleid ende beleidsvoornemens.
Het recreatiebeleid is van oudsher gericht op twee hoofddoelstellingen:
1 Het voldoen aan wensen en voorkeuren van recreanten (bij hun gangbare mogelijkheden). In deBehoefteraming zijn de normafstanden mede bedoeld om tegemoet te
komen aan recreanten met beperkte mobiliteit en om tegemoet te komen aan de
voorkeur van allen om niet verder te hoeven reizen dan nodig is.Binnen die afstanden moeten dan basismogelijkheden voor het volledige scala aan niet-uitwisselbaar
geachte recreatievormen geboden worden. De capaciteitsnormen zijn onder meer
bedoeld om onderlinge hinder van drukte te voorkomen. Voorts zijn (vooral ten
aanzien vanrecreatiegebieden) algemene inrichtingsnormen geformuleerd, bijv. voor
de verhouding water - opgaande begroeiing - open ruimte. Dat gebeurde deels om
globale investeringen te schatten, maar ook om basiskwaliteiten te bepalen.
2 Het afstemmen van recreatieve kwaliteiten en gebruik op niet-recreatieve functies
van ruimten en omgekeerd. Het gaat erhierenerzijds om optimaal gebruik te maken
van investeringen uit andere hoofde (zandwinning, natuurbehoud e.d.). Anderzijds
stellen andere functies ook randvoorwaarden aan het recreatief gebruik. Zo zijn
capaciteitsnormen mede bedoeld om ecologisch kwetsbare gebieden te ontzien.
Dehoofddoelstellingen vanhetOR-beleidkunnen langs diversedimensies wordenuitgewerkt. Actueel isdeindeling inbeleidslijnen en -thema's, zoalsdieworden omschreven
in de nota 'Kiezen voor Recreatie'. Er wordt eerst nader ingegaan op de beleidslijnen.
Dit zijn:
- handhaving bestaande recreatiemogelijkheden;
- ontwikkeling openluchtrecreatie in het landelijk gebied;
- ontwikkeling openluchtrecreatie in verstedelijkte gebieden;
- versterking van de relatie met natuur en milieu.
De beleidslijnen zijn vooral van belang omdat zij aangeven wat voor soort vragen met
behulp van het systeem moeten kunnen worden beantwoord. Zo blijkt duidelijk dat op
deeersteplaatsdestand vanzaken betreffende derecreatiemogelijkheden weergegeven
moet kunnen worden. Het systeem moet verder de vraag naar de voortgang van de
ontwikkeling kunnen beantwoorden. Verdermoethet systeemdeeffecten van ruimtelijke
ingrepen op de recreatieve ruimtelijke structuur zichtbaar kunnen maken. In het
bijzonder kan hierbij gedacht worden aantoepassingen ten behoeve van het zogenaamde
compensatiebeginsel. Nogietsverder gaathetontwikkelen vanscenario's. Het systeem
is in deze een onmisbare schakel voor de confrontatie van vraag en aanbod. Tenslotte
is een afgeleid - doch niet onbelangrijk - doel van het systeem dat hiermee ook de beleidspresentatie sterk verbeterd kan worden. Dit niet alleen ten behoeve van de ondersteuning van beleidsanalysen en notities, maar ook ten behoeve van bijvoorbeeld de
Tweede Kamer.
Debeleidslijnen zijn indenota 'Kiezen voorRecreatie' uitgewerkt indevolgende vier,
meer inhoudelijke beleidsthema's:
A Recreatie in natuur en landschap;
B Nederland Waterland;
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C Recreatie en verstedelijking;
D Versterking van de sector.
Erisafgesproken omhetthema 'Versterking vandesector' minderaandachttegeven,
omdathethierveelalnietomruimtelijktelokaliserenzakengaat.Deoverigebeleidsthema's werden toegespitst oprelevante recreatie-activiteiten en gebruikt voor controles
opdenoodzaakenvolledigheidvantypenvoorzieningendiemoetenwordenopgenomen
inhet systeem.Hierbij isgebruikgemaaktvaneenverdereuitsplitsingperthemanaar
basisinformatie, recreatieve infrastructuur en recreatieve voorzieningen (zie schema
paragraaf 2.3).
Doormedewerkers vandedirectieORzijn eenaantalkarakteristiekenvanhetaanbod
aangegevenwaaroverzijgegevensinhetaanbodsysteemopgenomenwillenzien. Besloten isomde volgende karakteristieken alsuitgangspunt tenemen voorhet vaststellen
van de informatiebehoefte:
- capaciteit (fysiek, sociaal, ecologisch)
- geschiktheid voor bepaald gebruik (voor welke recreatie-activiteiten)
- voorzieningenniveau (welke additionele voorzieningen)
- beheer (alleen door wie, niet hoe)
- toegankelijkheid (voorwelkecategorieën, wanneer, bedienings-of openingstijden,
entreeheffing)
- bereikbaarheid (per auto, per fiets, openbaar vervoer)
- routes en complexen
- landschappelijke context (landschapsvormen, bodemgebruik)
- beleidscontext (aandachtsgebieden)
Voordezekarakteristiekenmoetendusconcreteindicatoreninhetsysteemopgenomen
worden.Zo vormtvoor eenkampeerterrein het aantal standplaatsen een indicator van
dekarakteristiek 'capaciteit'.Verdermoeteneruiteraardpervoorzieninggegevensopgenomen worden op grond waarvan de ruimtelijke positie van de voorziening bepaald
kan worden. Dit laatste geldt ook de overigeruimtelijke elementen, zoals gemeentes.

2.3 Gewenste gegevens
Geconstateerd is dat de set gegevens voor de informatiebehoefte zowel gedetailleerd
is(inhoudelijk ènruimtelijk)alsbreed(inhoudelijk).Dehogematevanruimtelijkdetail
(met voorkeur voor exactelocatie) iswenseüjk omhet systeem flexibel tehouden en
bruikbaaropregionaalniveau.Hierbij wordtbijvoorbeeld gedachtaannieuwebeleidsmatigeindelingeninaandachtsgebieden enaannieuwewensenvoorruimtelijkeomgevingsanalysen.
Degewenstematevaninhoudelijkdetailblijkt uithetgroteaantalindicatorendatrelevantgeachtwordt(vaakmeerdereperkarakteristiek).Degewensteinhoudelijkebreedte
blijkt uithetgroteaantalrelevant geachtevoorzieningen enrecreatie-activiteiten. Wat
betreft dezeinhoudelijke detailleringenbreedtevanhetgewenstesysteemisnietduidelijkwaardebehoefte ophoudt.Deaanbevelingluidtdaarombijdedaadwerkelijkereali19

satievanhetlandsdekkendesysteemtebeginnenmetdegegevensmetdehoogsteprioriteit.Deze basis moetvervolgens geleidelijk uittebreiden zijn zonder dat de structuur
van het systeem hiervoor aangepast hoeft te worden.
Mits in de beginset van op te nemen data het scala aan karakteristieken en recreatieactiviteitenredelijkwordtgedekt,kunnenlaterextrakenmerkenenvoorzieningenopgenomen worden zonder veel risico's om dan onverwachte problemen tegen te komen.
InTabel 1 wordtaangegevenaanwelkevoorzieningenenandereruimtelijke elementen
onder meer wordt gedacht. Per voorziening dienen verder indicatoren van de eerder
genoemde karakteristieken opgenomen te worden.
De overeengekomen strategie is dus: inhoudelijksmalmaar ruimtelijk gedetailleerd.
De gekozen mate vanruimtelijk detail iswèlvan invloed opde structuur vanhetsysteem. Ook is een hoge mate vanruimtelijk detail vanbelang voorpotentiële partners
bijhetopzettenvanhethetinformatiesysteem, metnamevoorprovincies.Destrategie
pastbinnen hetgehanteerde ontwikkelingsconcept 'prototyping':eendeel vanhetsysteemuitwerken,toetsenenaanpassenenpasnabevredigenderesultatendeoverigedelen
uitwerken.
Voortswordtalsrichtlijngeadviseerdombijdeoptenemenindicatorenzonauwmogelijk aante sluitenbij fysiek waarneembare ofjuridisch helder verankerde kenmerken.
Datverhoogtdevergelijkbaarheid vaninventarisatiesenbovendienkomthetdeflexibiliteitvanhet systeemtengoede.Kwaliteitsoordelen overhet aanbodzijn niet alleengevoelig voor subjectieve inschatting, maar moeten worden gezien als confrontatie van
feitelijke kenmerkenmetbeleidsnormen.Zoisdecapaciteitvaneenvoorziening afgeleid
uitdeomvangervanmettoepassing vaneencapaciteitsnorm.Bijverandering vanzo'n
beleidsnormmoetdeherzienebeoordelingbepaaldkunnenwordenzonder voorafgaande
nieuwe inventarisatie.

2.4 Gewenste mogelijkheden voor analysen en presentaties
Op de in het systeem opgenomen gegevens moet een aantalbewerkingen uitgevoerd
kunnen worden. Op de eerste plaats is dit de ruimtelijkeweergavevan de gegevens
indevormvaneenkaartbeeld.Het snelengemakkelijk kunnen beantwoorden vande
vraag 'wat ligt waar' betekent aleen vooruitgang ten opzichte vandehuidige situatie.
Ookhetinkaartbrengenvanderuimtelijkespreidingvaneenbepaaldtypevoorzieningeniswenselijk, eventueel gecombineerd metde spreiding van hiermee uitwisselbaar
geachtevoorzieningen.Hierbijmoetenselectiesgemaaktkunnenworden,zowelopgrond
Met per voorziening indicatoren voor de volgende karakteristieken:
capaciteit, geschiktheid voor bepaald gebruik, voorzieningenniveau, beheer,
toegankelijkheid, bereikbaarheid,landschappelijke context,beleidscontextvanbepaalde
kenmerkenvandevoorzieningenzelf(bijv.omvang)alsruimtelijk (bijv.liggingineen
bepaald aandachtsgebied of nabij een bepaalde route).
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Een anderebelangrijke functie vanhet systeem ishet 'monitoren'van het recreatieve
aanbod:hetnagaanwelkeontwikkelingenzichvoordoeninhetrecreatieveaanbod.Dit
vereist niet alleen dat de gegevens in het systeem regelmatig geactualiseerd worden,
maarookdathetsysteemverschillentussendegeactualiseerdesituatieendeoudesituatie kan identificeren en weergeven.
Minstenszobelangrijk ishetomhetbestaandeaanbodtekunnentoetsen aanoperationele beleidsnormen. Zo moet bijvoorbeeld nagegaan kunnen worden in hoeverre er
gebieden bestaan die, gegeven de taakstellende afstand voor een bepaald type
voorziening, niet gedekt worden door zo'n voorziening. Op grond van een dergelijke
toetsing kunnen algemene en regionale knelpunten worden gesignaleerd en geordend
naarprioriteit.Voortslijkthetgewenstomvariantenvanoperationelenormentekunnen
toetsenophaalbaarheidvanuitdebestaandesituatie,ofomzulkevariantentegebruiken
ommogelijketoekomstigeknelpuntenteidentificeren.Hierdoorishetnodigdatbinnen
het systeem afgeleide variabelen aangemaakt kunnen worden.
Voor het landelijk beleid is het verder van belang om een bepaald type aandachtsgebieden te kunnen vergelijken met het overig Nederlands grondgebied of met
anderetypenaandachtsgebieden.Mensteltbijvoorbeeld devraagofbepaalderecreatieve
voorzieningeninwaardevollecultuurlandschappen (WCL's)meervoorkomendanbuiten
de WCL's. Dergelijke vergelijkingen impliceren dat per gebiedseenheid aangegeven
moet kunnen worden welke variatie aan voorzieningen binnen hetbetreffende gebied
vallen en wat bijvoorbeeld de totale capaciteit van die voorzieningen is (aggregatie).

2.5 Concern Control System
Conform de nieuwe sturingsfilosofie beperkt het Rijk zich tot het aangeven van de
hoofdlijnen vanhetbeleidenlaatdeverdereuitwerking enuitvoering zoveel mogelijk
over aan andere overheden en organisaties. Het Rijk wil daarbij toetsen op verrichtte
prestaties. Tot op dit moment toetst het Rijk vooral op de doelmatige, effectieve en
rechtmatigebestedingvanfinanciëlemiddelen.Onverkorthetbelangvandezetoetsing,
wordt momenteel gezocht naar een manier om tot een aanvullende toetsing van de
beleidsprestaties tekomen èndeeffecten daarvan voor dehoofdlijnen vanbeleid.Dit
zowel kwantitatief als kwalitatief. Voor een dergelijke (meer) outputgerichte sturing
zijn twee voorwaarden te onderkennen:
1. de hoofdlijnen van het beleid moeten worden vertaald naar beleidsprestaties;
2. er moet een middel zijn om de voortgang te kunnen toetsen en evalueren.
Aandeeerstevoorwaardekanwordenvoldaan middelseen 'Concern Control System'
(CCS).Hiermeewordtmomenteel opverschillende plaatsenbinnenhetministerievan
LNV geëxperimenteerd, waaronder bij de directie OR. Jaarlijks wordt dan een
management-convenant gesloten tussen de bestuursraad van het ministerie en de
beleidsdirecteuromtrenttebereikenprestatiesenbeleidseffecten. Debestuursraadmoet
vervolgensperiodiekwordenvoorzienvaninformatie omaanhetsturingsprocesinhoud
tekunnen geven. Het informatiesysteem kan een belangrijke bijdrage leveren aan het
voldoen aan deze tweede voorwaarde. Hieronder wordt daar iets dieper op ingegaan.
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StapObinnenhetConcernControlSystem(inventarisatievanhetbeoogdebeleid)omvat
doelstellingen, instrumenten, verantwoordelijken, activiteiten, prestaties en effecten.
Nadatinstap1 dedoelstellingenwordenvertaaldnaarkritischesuccesfactoren, worden
in stap2relevanteinformatie-elementen aangeduid, enin stap3vertaald naar control
variabelen. Een en ander mondt uit in de management-rapportage als stap 4.
HetCCS-systeemheeftindirectezinbetrekkingopprestaties,diedoorgaanskwantitatief
wordenuitgedrukt.Hetonderhavigeinformatiesysteem kaneenbelangrijkerolvervullen
alstoeleveranciervanbenodigdegegevensvoorhetConcernControlSystem.Hetinformatiesysteem voorhetrecreatief aanbod levertnamelijk gegevens opten aanzien van
aantallenenomvangvankleinschaligevoorzieningen,(bewegwijzerde)routesengebieden;nakoppelingmetcapaciteitsnormenkomenookgegevensbeschikbaarover 'recreatieplaatsen'.Eenenanderisvanbelangvoorhandhaving,instandhouding, ontwikkeling
en toegankelijkheid van voorzieningen en recreatieruimten.
Als hetinformatiesysteem wordt verbreed van aanbod naar vraag en gebruik, kunnen
ookgegevensoverdematevangebruik(bezoekersaantallen)enspreidingvanrecreantenstromen (o.a. autogebruik) uit het informatiesysteem gehaald worden. Andere
elementenuithetCCS,zoalsdestandvanplanvorming(aantalplannen, proefprojecten
e.d.), effecten op investeringen, omzetten en multiplier-effecten, moeten wachten op
eenverbredingvanhetsysteemnaarbeheerenplanning.Voorvoorlichtingenpromotie
(oplageofverkoopvanbrochures)wordeninhetinformatiesysteem (nog)geenindicatoren voorzien en evenmin voor ecologische relaties. Voor meer informatie inzake het
ConcernControlSysteminrelatietothetrecreatief-toeristische aanbod,zieaanhangsel 1.
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3 Gegevensmodel

3.1 Inhoud van het systeem: ruimtelijke elementen en hun kenmerken
Deeerstevraagdiehieraandeordekomt,isoverwelkevoorzieningenenandereruimtelijke elementen het systeem gegevens zou moeten bevatten, en welke gegevens dit
danzoudenmoetenzijn.Eenbelangrijk onderdeel vandezevraagiswelkeindicatoren
hetbestgeschiktzijnomdekarakteristieken,zoalsaangegeveninhetvoorgaandehoofdstuk, vast te leggen. In aanhangsel 2is een poging gedaan omtot zo'n uitwerking te
komen. Het is een vrij brede inventarisatie van gegevens die in het systeem zouden
moetenkunnenwordenopgenomen.Erzijnnoggeenprioriteitenaangegeven betreffende
devolgordevanopname.Voorafaandedaadwerkelijkerealisatievanhetlandsdekkende
systeem moet een dergelijke prioritering nog wel plaatsvinden, indachtig de strategie
om inhoudelijk 'smal' te beginnen en het systeem gaandeweg te verbreden.
Het voorgestelde gegevensmodel wordt in het navolgende vooral behandeld naar de
tweedevraagdiehetmoetbeantwoorden: dewijze waaropdegegevens georganiseerd
zijnbinnenhetsysteem.Hierbijkomeneerstderuimtelijke elementenaanbod,envervolgensdekenmerkenvandezeelementen.Ookwordtkortingegaanopdewijzewaarop een en ander technisch uitgevoerd kan worden.

3.2 Organisatie ruimtelijke elementen
Inrealiteitbestaanruimtelijke elementen altijd uitvlakken (camping,bosgebied, zelfs
wegen).Zekunnen inhetsysteemechteropeenanderewijze opgenomen worden.Zo
laten kleine vlakken zich goed weergeven door een punt en worden wegen en routes
veelalweergegevendooreen(hart)lijn.Dergelijkebenaderingenkunnenwordentoegepastomdaterweiniginformatiedoorverlorengaat,ofomdatmeergedetailleerderuimtelijkeinformatie nietbeschikbaar,nietnoodzakelijk, danwelergprijzigis.Dezeparagraaf gaat in op hoe binnen het systeem elementen ruimtelijk worden gelokaliseerd.
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen vlak- en puntelementen enerzijds, en
lijnelementen anderzijds.
Bij de afweging hoe een element ruimtelijk opgenomen wordt in het systeem, spelen
tweegebruiksvormen eenrol.Deeerstevormishetgebruikvanruimtelijke informatie
voorweergavevandeelementenindevormvaneenkaartbeeld(presentatie).Detweede
vorm is het gebruik van de ruimtelijke informatie om relaties te leggen met andere
ruimtelijkeelementen(analyse).Doorgaanszalvooranalyseeenhogerematevanruimtelijk detailnodigzijn danvoorpresentatie.Inhetbeoogde systeem speelt ruimtelijke
analyseeenbelangrijkerol.Ditbekrachtigtdekeuzevoordestrategie:inhoudelijksmal,
maar ruimtelijk gedetailleerd.
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3.2.1 Vlak- en puntelementen
De ruimtelijke vlak-elementen inhet systeem kunnen intwee kategorieën uiteengelegd
worden:
a. gebiedsindelingen, met de onderverdeling
- bestuurlijk/administratief, zoals gemeenten, recreatieschappen, provincies;
- beleidsmatige aandachtgebieden zoals EHS, WCL's, koersgebieden;
- thematisch: grondgebruik, fysieke verschijningsvorm.
b. recreatieve voorzieningen, zoals recreatieprojecten en jachthavens
Bij gebiedsindelingen kan een onderscheid gemaakt worden tussen indelingen waarbij
deexacte grens vanhetgebied heelbelangrijk isenindelingen waarvan deexacte grens
minder belangrijk is, of zelfs (nog) niet bekend is.In het eerste geval zal de grens dan
ook zo exact mogelijk in het systeem opgenomen moeten worden. In het tweede geval
kan genoegen genomen worden met een afronding van de grens, bijvoorbeeld op gemeenten of 4-positie postcode-polygonen.
Voor de voorzieningen is gekozen voor de beheerseenheid als ruimtelijke ingang. Een
beheerseenheid wordt hier gedefinieerd als een ruimtelijk afgebakende eenheid waarbinnen devoorzieningen door dezelfde persoon of organisatie worden beheerd. Via de
beheerseenheid wordtderuimtelijke positievan voorzieningen vastgelegd: ervindt geen
verdereruimtelijke detailleringplaatsbinnen debeheerseenheid. Achtereenvolgens zullen
nu drie punten behandeld worden:
1. meerdere voorzieningen binnen een beheerseenheid
2. meerdere voorzieningen op dezelfde lokatie, maar met verschillende beheerders
3. grote (ruimtelijk omvangrijke) beheerseenheden

Ad 1. Meerdere voorzieningen binnen een beheerseenheid
Binnen eenbeheerseenheid kunnen meerdere enkelvoudige voorzieningen voorkomen.
Zo kan een verblijfsrecreatief bedrijf een kampeerterrein, een bungalow-terrein en een
zwembad omvatten. Willen we al deze voorzieningen rechtstreeks aan de beheerder
koppelen (d.w.z. in één bestand), dan kan dat op twee manieren. De eerste manier is
om per type voorziening een bestand aan te maken. In dit bestand wordt dan de
informatie over de beheerder per voorziening toegevoegd (aan het kampeerterrein, aan
het bungalowpark en aan het zwembad).Hierdoor zal dezelfde beheerseenheid-gerelateerdeinformatie (bijv. naam, adres,lokatie) meermalen voorkomen inhet systeem.Dit
is weinig efficiënt. Een praktisch probleem is dat het lastig wordt om te achterhalen
welkecombinatievanvoorzieningen opdebeheerseenheid voorkomt (isereen zwembad
bij het kampeerterrein?).
De tweede manier isomalleen eenbeheerseenhedenbestand aante maken. Inditbestand
worden dan per beheerseenheid alle voorzieningen en hun kenmerken achter elkaar
opgenomen. Op deze wijze komt de beheerseenheid-gerelateerde informatie dus maar
één maal voor in het systeem. Een nadeel van deze werkwijze is echter dat rekening
gehouden moet worden met alle mogelijke relevante voorzieningen, en zelfs met het
meermalen voorkomen van een bepaalde voorziening binnen de beheerseenheid (bijv.
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tweezwembaden ineenattractiepark).Tegelijkertijd zal hetniet vaak voorkomen dat
alle voorzieningen ook daadwerkelijk aanwezig zijn binnen een beheerseenheid. Het
gevolgisdathetbeheerseenhedenbestand ergomvangrijk wordt,terwijl binnenditbestand veel velden ongevuld blijven. Ook dit is weinig efficiënt.
Een tussenvormis om te werken met hoofdingangen: een bepaald type voorziening
centraal stellen perbestand (isperdefinitie aanwezig),endeandere voorzieningen in
dit opzicht als additionele voorzieningen beschouwen (kunnen aanwezig zijn). Dit is
vaakdevormwaarinbestandenvoorkomen.Hetvoormaligkampeerraadbestand heeft
bijvoorbeeld een-of-andere vormvanverblijfsrecreatie alsingang.Zwembadenenjachthavens worden als additionele voorzieningen gezien. Een dergeüjke werkwijze heeft
als voordeel dat bestaande bestanden vrijwel rechtstreeks in het systeem opgenomen
kunnen worden. Een belangrijk nadeel lijkt echter dat de aangeboden hoofdingangen
misschiennietaltijd devanuithetbeleid gewensteingangenzijn. Verderiserhetprobleemvandubbeltellingen:inhetjachthavenbestandkandeaanwezigheidvaneenkampeerterrein alseenadditionelevoorzieningopgenomen zijn,terwijltegelijkertijd inhet
verblijfsrecreatiebestand deaanwezigheidvaneenjachthavenalsadditionelevoorziening
is opgenomen.
Een anderewijze vanomgaanmet de beheerseenheid-voorziening relatie, is om de
voorzieningspecifieke informatie,pertypevoorziening,ineenapartbestandopteslaan,
enelkevoorzieningtevoorzienvaneenkodedieverwijstnaareenbepaaldebeheerseenheid.Naastvoorzieningsgewijze bestanden,isdantevenseen beheerseenhedenbestand
nodig.Ditbestandbevatalleinformatie diebinnendebeheerseenheid konstantisvan
voorzieningtotvoorziening.Ditzijn:typeencorrespondentieadresbeheerder, ruimtelijke
positie (lokatie-adres,indien postcode gebruikt wordt voor plaatsing), bereikbaarheid
vandelokatie.Detoegankelijkheid lijkteenaspectdatpervoorzieningkanverschillen
endaarompervoorziening gespecificeerd moet worden.Zokan eenzwembad opeen
verblijfsrecreatieterrein ook voor derden toegankelijk zijn.
Hetverdientwaarschijnlijk aanbevelingomnogeenstapverdertegaanmethetonderbrengen van gegevens in verschillende, met elkaar te koppelen bestanden. Er zullen
namelijk relatief veelbeheerseenheden metdezelfde beheerderbestaan;denk bijvoorbeeldaanrecreatieschappen.Daaromkanhetvoordelenbiedenominhetbeheerseenhedenbestandmeteencodeteverwijzennaareenbeheerdersbestand,waarindebeheerderspecifieke informatie is opgeslagen.
Hetgemakkelijkachterhalenvancombinatiesvanvoorzieningenbinneneenbeheerseenheidkanbereiktwordendooralbinnenhetbeheerseenhedenbestand aantegevenwelke
voorzieningenhoevaakvoorkomen(aantal 'records'inhetbetreffende voorzieningenbestand;0=afwezig).Hiermeewordtbepaaldeinformatie dubbelinhetsysteemopgenomen,maardehoeveelheiddubbeleinformatie isminimaal,enbiedttevensgelegenheid
totinterneconsistentiechecks.Wordtbijvoorbeeld perongelukeenvoorzieninguiteen
vandevoorzieningenbestanden gewist, dankan nogachterhaald worden inwelkebeheerseenheid deze voorziening gelegen moet hebben. Een additioneel veld in hetbeheerseenhedenbestanddatvanwegesoortgelijkeargumentennuttigkanzijn,isdetotale
oppervlakte van debeheerseenheid. Dezetoevoeging iseveneens nuttig omdat veelal
de oppervlakte per voorziening niet bekend zal zijn.
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Ad 2. Voorzieningen met dezelfde lokatie, maar verschillende beheerders
Soms zal het voorkomen dat op (vrijwel) dezelfde lokatie voorzieningen voorkomen
die verschillen qua beheerder, bijvoorbeeld een kampeerterrein in een bosgebied. Dit
houdt in dat ruimtelijke samenhang van debetreffende voorzieningen niet rechtstreeks
opgenomen is in het beheerseenhedenbestand: er is sprake van twee verschillende beheerseenheden metdezelfde ruimtelijke positie.Natuurlijk kan deruimtelijke samenhang
wel achterhaald worden op grond van deze zelfde positie. Is dit echter iets wat op een
gemakkelijker wijze gekonstateerd moet worden, dan verdient hetwaarschijnlijk aanbeveling omeen 'complexen' -bestand aan temaken. Inditbestand worden dan de relaties
tussen verschillende beheerseenheden aangegeven middels een complexcode.

Ad 3. Omvangrijke beheerseenheden
Omdat de ruimtelijke informatie gekoppeld is aan de beheerseenheid, is het wenselijk
dat debeheerseenheid niet te omvangrijk is.Dit suggereert dat grote eenheden worden
opgesplitst in een aantal subeenheden. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de informatie
overdeaanwezige voorzieningen dan ookper subeenheid beschikbaar is.Voorhet weer
samenvoegen van de subeenheden biedt het al eerder genoemde complexen-bestand
uitkomst, zij dat hier de relatie de beheerder is, en niet dezelfde lokatie.

3.2.2 Lijnelementen
Ook binnen de lijnelementen kunnen twee categorieën onderscheiden worden:
a. Infrastructuur (wegen, paden);
b. Recreatieve elementen (routes, specifiek voor recreatie aangelegde paden).
De basisinfrastructuur (niet speciaal aangelegd voor recreatieve doeleinden) is bij
presentaties van belang als achtergrond om de lokatie van recreatieve voorzieningen
teherkennen.Dithoudtindathetverloop vandebelangrijkste (water)wegen gedigitaliseerd aanwezig zal moeten zijn. Echter, ook voor lokale wegen in het landelijk gebied
is het wenselijk om het exacte verloop te kunnen weergeven. Een reden is dat soms
alleen via deze wegen een recreatieve voorziening bereikt kan worden. In de toekomst
kan middels netwerkanalyse debereikbaarheid van een voorziening achterhaald worden,
mits het wegennetwerk in dejuiste vorm (= vrij exact gedigitaliseerd) beschikbaar is.
Hiervoor is het nodig dat lijnelementen maximaal van knooppunt (kruising) tot knooppunt lopen: een route is opgebouwd uit dergelijke elementen, en kan niet goed uit de
elementen geconstrueerd worden als een lijnstukniet bij eenknooppunt ophoudt. Kortom, wil men de bereikbaarheid van voorzieningen afleiden uit het systeem, dan zal de
basisinfrastructuur vrij nauwkeurig en uitgebreid opgenomen moeten worden.
Dan nu de recreatieve elementen. Het onderscheid tussen debeide categorieën lijnelementen is minder scherp dan bij de vlakelementen het geval was. Zo kunnen lokale
wegenenutilitairefietspaden naasthun verbindingsfunctie ookeenbelangrijke recreatieve functie vervullen voor mobiele recreatievormen. De vraag is dan ook veeleer: als
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hetgaatomlijnelementen alsrecreatievevoorziening,hoedienenzedaninhetsysteem
opgenomen te worden?
Hoe 'mobieler' hetvervoermiddel,hoeduidelijker hetwordtdathiernietdebeheerder
deeersteingangis,alswelderuimtelijke ligging.Zozalhetvooreenautorouteveelal
niet de overgang van de ene beheerder naar de andere beheerder zijn die aanleiding
geeft om de route in delen op te splitsen, alswel het feit dat de route verschillende
administratievegebiedseenhedendoorsnijdt.Hetiswenselijkdatautoroutesopz'nminst
naargemeentegesegmenteerd worden.Tegelijkertijd ishetduidelijkdateen dergelijke
segmentering (aantalkm.autoroutealskenmerkvaneengemeente)zelfsvoorpresentatiedoeleinden minimaal is.
Eenglobaledigitalisering vanroutesenspecifiek recreatievepadenleidtalsneltoteen
sterkverbeterdepresentatie,maarmaaktnogsteedsruimtelijkeanalysevrijwelonmogelijk,danwelzinloos.Hierbijkanbijvoorbeeld gedachtwordenaanhetmiddelsruimtelijkeanalysebeantwoordenvandevraagwelkejachthavensaanBRTN-vaarwegenliggen.
Wordt metdeze onmogelijkheid geen genoegen genomen, dan zalhet exacte verloop
vanderoutedragersinhetsysteemopgeslagenmoetenworden.Hetzelfdegeldtbijmindermobielevormen (wandelen,paardrijden) voordelangeafstand routes(LAWe.d.),
of algemener, voor de bovenlokale routes.
Deruimtelijk gedetailleerdewerkwijzeleidtdantoteenroutedelenbestand.Perroutedeel
worden bepaalde kenmerken vastgelegd. Middels een complexenbestand kunnen de
routedelen dan weer samengevoegd worden tot complete routes (NB: 1deel kan tot
meerdereroutesbehoren).Inditopzichtlijkteenbovenlokalerouteopeengrotebeheerseenheid.
Alsdebasisinfrastructuur vrijuitgebreidengedetailleerdinhetsysteemisopgenomen,
zullenderecreatieveroutesgrotendeelsbestaanuitdelenvandeze basisinfrastructuur.
Dit biedt het voordeel dat de route gereconstrueerd worden door eenvoudigweg het
toekennen van een extra kode aan de betreffende delen. Dit houdt in dat slechts een
kleinaantallijnstukken vanderoutesgedigitaliseerdhoeftteworden.Hetlijkt wenselijk
omvanderecreatieveelemententevensdebeheerderinhet systeemoptenemen,ook
alshetgaatomeenlijnstuk uitdebasisinfrastructuur. Ditzou dankunnen geschieden
viaeenverwijzingnaarhetbeheerdersbestand.Ditbetekentweldateenroutedeelonder
één beheerder moet vallen. Opdeze wijze komt hetroutedelenbestand vrijwel geheel
overeenmethetbeheerseenhedenbestand:hetbelangrijksteverschilbetreftdanhettype
elementen: lijnen versus vlakken/punten.
Voor lokale routes of padenstelsels lijkt het te veel gevraagd en ook overbodig het
exacteverloopbinnenhetsysteemvastteleggen.Hiervoorüjkt hetbeterterugtegaan
naardebeheerseenheden alsingang,enbijvoorbeeld eenpadenstelselofwandelgebied
als een type voorziening op te vatten met z'n bijbehorende bestand. De totale lengte
üjktdanhetbelangrijkstekenmerk.Alsereenbovenlokaleroutedoordebeheerseenheid
loopt,zalhetverloophiervannatuurlijk wèlingedigitaliseerdevormaanwezigmoeten
zijn: anderszou erbijvoorbeeld een gatineen landelijke routekunnen vallen.Alshet
gaat omvoorzieningen diedezelfde beheerder hebben alseen routedeel, dan hoeft in
principegeennieuwebeheerseenheidgecreëerdtewordenbinnenhetsysteem:hetroute29

deelkan als zodanig fungeren. Hierbij kanbijvoorbeeld gedacht worden aan aanlegplaatsen buiten jachthavens.
Twee kanttekeningen bij het voorafgaande zijn dat
a. waarschijnlijk niet alle elementen op het gewenste detailniveau beschikbaar zijn,
waardoormetglobalereplaatsing (vialigging ineengrotereeenheid, zoals gemeente)
volstaan moet worden, en
b. hetniveau vandeopgenomen gegevens somstegedetailleerd kan zijn voor bepaalde
presentaties of analyses.Inhet laatste geval moet aggregatie naar grotere eenheden
mogelijk zijn.

3.3 Aanbodindicatoren als resultaat van ruimtelijke analyse
Een deel van de gewenste indicatoren, zoals die voor capaciteit, toegankelijkheid en
beheerder, kan rechtstreeks worden geïnventariseerd en ingevoerd. Andere indicatoren
moeten echter worden afgeleid uit ruimtelijke analyses. Daarbij moet in ieder geval
worden gedacht aan debeleidscontext enaan delandschappelijke context. Ook bereikbaarheid behoort tot de mogelijkheden. Zoals al eerder gezegd, is voor een zinvolle
ruimtelijke analyse een behoorlijk nauwkeurige plaatsbepaling of omgrenzing nodig.
Zo wordt voorpuntvoorzieningen gedacht aanplaatsing middels de6-positie postcode.
Bij minder nauwkeurige lokaliseringen kan een ruimtelijke analyse al snel afwijkingen
van een storende omvang opleveren.
Alshetgaat omhettyperuimtelijke analyses,dandientbijbeleidscontext vooral gedacht
te worden aan de vraag welke voorzieningen binnen het aandachtsgebied vallen, of er
juist buiten liggen. Bij landschappelijke context gaat het om de mate waarin een reeks
van te onderscheiden landschapsvormen voorkomt. Ruimtelijke analyse moet de
mogelijkheid bieden om het voorkomen van landschapsvormen te analyseren naar afstandsringen (zgn. 'buffers' rondom het ruimtelijke element).
Voor een latere koppeling aan de vraag zal het minstens nodig zijn om de ligging ten
opzichtevan inwoners enverblijfsrecreanten inomringende herkomstgebieden tebepalen.Afhankelijk vandeafstandsgevoeligheid van derecreanten endewatafstand betreft
gestelde beleidsnormen, dient ook hiervoor depositie van de voorzieningen vrij nauwkeurig aangegeven te kunnen worden, te meer daar aan de vraagzijde waarschijnlijk
al met aggregaties van recreanten gewerkt zal worden, zoals woonplaats of 4-cijferig
postcodegebied. Ruimtelijke analyse van een bepaald gebied moetdus tevens de mogelijkheid bieden om de aantallen inwoners en verblijfsrecreanten te analyseren naar afstandsringen en, omgekeerd, aantal voorzieningen van een bepaald type (met totale
capaciteit) binnen afStandsringen rondom een woonkern.
Hiernaast wordt een schema gepresenteerd waarin de structuur van het gegevensmodel
wordt aangegeven: dewijze waaropdeindicatoren voordeaanbodkarakteristieken worden bepaald en opgenomen. Het lijkt wenselijk dat het resultaat van een ruimtelijke
analysealskenmerkkan wordentoegevoegd aan allebij deanalysebetrokken bestanden.
Zo moet bijvoorbeeld het op grond van ruimtelijke analyse vastgestelde feit dat een
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voorzieningbinnendeEHSligt,alskenmerkaandebijbehorendebeheerseenheid kunnenwordentoegevoegd.Omgekeerdmoetdeopgrondvanruimtelijke analyseachterhaalde aanwezigheid van een aantal voorzieningen van een bepaald type binnen een
WCL-gebied alseenkenmerk vanditgebiedkunnen wordentoegevoegd. Hetopslaan
van de resultaten van analyses vergemakkelijkt verdergaande analyses.

STRUCTUUR GEGEVENSMODEL
GEBIEDSINDELINGEN
bestuurlijke/administratieve eenheden
beleidsmatige aandachtsgebieden
thematische indelingen

BASISINFRASTRUCTUUR
(vaar)wegen, fietspaden

\
\

RUIMTELIJKE ANALYSE
beleidscontext
landschappelijke context
bereikbaarheid
/

COMPLEXEN
|
|
|

/
/
/
/

BEHEERSEENHEDEN — BEHEERDERS
ruimtelijke ligging
beheerderstype
capaciteit
voorzieningenniveau

VOORZIENINGEN
toegankelijkheid
geschiktheid voor activiteiten

\

BOVENLOKALE ROUTES
\
\
\

|
|
|

BOVENLOKALE ROUTEDELEN
ruimtelijke ligging
beheerderstype
capaciteit
voorzieningenniveau
toegankelijkheid

VOORZIENINGEN
toegankelijkheid
geschiktheid voor activiteiten
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4 Opbouw informatiesysteem

4.1 Inleiding
Indevoorgaandehoofdstukken heefteenbredeinventarisatievande informatiebehoefte
vandedirectieGRRplaatsgevondeneniseenhiermeeconsistentgegevensmodelgepresenteerd.Deopzetvanhetgegevensmodeliszowelbepalendvoordetechnischeopbouw
vanhetinformatiesysteem, alsmededestructuurvandedatabase.Indithoofdstuk wordt
eerstingegaanopvooraf opgesteldecriteriavoordeopzetenwerkingvanhet informatiesysteem (paragraaf 4.2).Bij gangbarerecreatieve informatiesystemen inNederland
is nagegaan inhoeverre deze corresponderen met de voor het te ontwikkelen systeem
geldendecriteria (paragraaf 4.3).Dezeconfrontatie leidttotdeconclusiedateentwee
sporen-aanpak bij de opzet van het systeem wenselijk is (paragraaf 4.4).

4.2 Criteria voor de opzet en werking van het systeem
Indezeparagraaf wordtingegaanopcriteriadieaandeopzetenwerkingvanhet informatiesysteem ten grondslag liggen. Samenvattend betreft dit de volgende aspecten:
a. Ondersteuning beleid
Hetsysteemmoetvoldoendeflexibel zijn omtoepassingen intebouwen voorbeleidsvoorbereidingen-evaluatie.Dezebeleidsondersteuningheeft ondermeerbetrekkingop
het samenhangend in beeld brengen van actuele situaties, analyse via tijdreeksen, de
uitvoeringvanevaluatiesexpostendeopzetvanscenario'svoormogeüjke ontwikkelingen in het recreatieve aanbod en het gebruik hiervan.
b. Analysemogelijkheden
Metbehulp vanhet systeemmoeten zoweleenvoudige alscomplexe analyseskunnen
wordenuitgevoerd.Bijeenvoudigeanalyseskangedachtwordenaankaartbeeldenvan
ruimtelijkeconfiguraties,deweergavevandataviatabellen,grafieken,etc.Complexere
analysesomvattenondermeerruimtelijkeanalysesindevormvansimulatiesenplanvarianten,enhettoepassenvaninrichtingscriteriainrelatietotbelevings-engebruikswaarden.
c. Structureringvan informatie
Binnendeaandachtsvelden vanhetnationalebeleiddieneninhetsysteemoptenemen
variabelentewordengeselecteerdengerubriceerd.Perkarakteristiekwordtvastgesteld
welkeindicator(en) wordtgehanteerd.Ditvereistharmonisatiebij deverzamelingvan
data.Indien er bijvoorbeeld voor gekozen wordt om de karakteristiek 'capaciteit' bij
groepsaccommodatiesweertegeveninhetaantalbeschikbareslaapplaatsen(=indicator),
dan dient dit door alle dataverzamelaars uiteindelijk (mede) op die manier te worden
geregistreerd (dus eventueel naast het aantal kamers, gebouwen e.d.).
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d. Ruimtelijke detaillering
Het geografisch niveau waarop de beleidsvoorbereiding zich afspeelt is bepalend voor
de ruimtelijke detaillering die wordt gevolgd bij analyse, presentatie en interpretatie
via het systeem. De analyse kan betrekking hebben op recreatieve aanbodstructuren
die qua ligging administratieve grenzen overschrijden. Dit betreft onder andere
planeenheden (ecologische hoofdstructuur, toeristisch-recreatieve gebieden, strategische
groenprojecten, nationale parken en dergelijke), landschapsvormen, bovenregionale
routestructuren en de aanwezigheid van voorzieningen. Op gedetailleerd niveau kan
deanalyse zich richten oplokaties van voorzieningen eneen aanduiding van recreatieve
routes.
e. Koppelingsmogelijlcheden
Hoewel het aanbod de primaire invalshoek is dient het informatiesysteem zodanig te
worden opgezet dat gebruiks- c.q. vraaggegevens binnen het systeem aan dit aanbod
zijn te koppelen.
ƒ. Actualisatie van gegevens
Hetinformatiesysteem moet, zonder ingrijpende veranderingen, ookoplangere termijn
bruikbaar te zijn. Zo ligt het voor de hand dat de overall-rubricering van het recreatief
aanbod en de classificatie van variabelen constant worden gehouden. Updating c.q.
actualisatie vanbenodigde datamoetperiodiekmogelijk zijn.De opbouw van tijdreeksen
is één van de opties voor het informatiesysteem; echter aan de samenstelling van zo
actueel mogelijke gegevens voor eenpeiljaar zalprioriteit worden gegeven. Bovendien
wordt (waar mogelijk) gestart met het opnemen van laag-dynamische gegevens, dat
wil zeggen gegevens die niet snel veranderen.
g. Technische eisen
De technische eisen waaraan het systeem moet voldoen zijn primair afhankelijk van
de wensen van de gebruikers.Deze zijn ondermeer bepalend voor aard en omvang van
hettotaledatabestand, hetinvoersysteem, deconversievanbestaande dataen benodigde
interface, hetoperating systemendeinstallatievanmenugestuurde, gebruikersvriendelijkeprogrammatuur. Vanwege hunafhankelijkheid van andere,meerinhoudelijke criteria,
worden de technische eisen pas op het eind van dit hoofdstuk uitgewerkt.
h. Presentatiemogelijkheden
De output van de resultaten kan zowel ruimtelijk als niet-ruimtelijk worden gepresenteerd. Kaartbeelden dienen met een variabele detaillering te worden weergegeven en
zijn zodoende alseen specifiek analyse-instrument tebeschouwen. Daarnaast levert het
systeem gegevens die zijn samengevat in tabellen en grafieken.
i. Privacy-bescherming
Ineerste instantie zullen inhet systeem gegevens worden opgenomen dieopenbaar zijn.
Op het moment dat behoefte ontstaat aan het opnemen van beschermde gegevens (bijvoorbeeldperbedrijf) dienthet informatiesysteem mogelijkheden tebieden om dergelijke
gegevens te gebruiken voor analyses zonder het vertrouwelijk karakter daarvan prijs
te geven.
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4.3 Praktijkervaringen met recreatieve informatiesystemen
OpdiverseplaatseninNederlandwordenactiviteitenontwikkeldinrelatietotruimtelijk
recreatieveinformatiesystemen. Voordeopzetvaneeninformatiesysteemmetbetrekking
tothetrecreatief aanbod ishet vanbelang omdergelijke activiteiten te inventariseren.
Voorts is voor de vulling vanhet systeem inzicht in aanwezige databestanden, aldan
niet functionerend binnen informatiesystemen, gewenst.
Via bijeenkomsten, telefonische gesprekken en schriftelijke verzoeken zijn zowelbestaandesystemenalsdatabestandengeïnventariseerd.Deresultatenvandedata-inventarisatie komen in hoofdstuk 5 aan de orde.
Indezeparagraaf beperkenwijonstotgangbareinformatiesystemen inNederland.De
betreffende informatie is verkregen bij:
a. organisatiesdieeencentralepositieinnemenophetterreinvangeografische (toeristisch-recreatieve) informatiesystemen;
b. provincies, voorzover zij gebruik maken van dergelijke systemen.

4.3.1 Centrale organisaties

Geraadpleegde organisaties
Bijdevolgendeorganisatiesisinformatie overinformatiesystemen ensoftwareverkregen:
* Experts op het gebied van geografische informatiesystemen:
NederlandsExpertisecentrumvoorRuimtelijkeInformatievoorziening,Nexpri.Ditexpertisecentrum vindthaaroorsprongenonderkomenbijdeUniversiteitvanUtrecht.Nexpri
iszeernauwbetrokkengeweestbijdeontwikkelingvanRASTeR(Ruimtelijk Analyse
Systeem Toerisme en Recreatie) van het NBT.
NationaleHogeschoolvoorToerismeenVerkeer,NHTV.MetnamebinnendestudierichtingPlanologie wordt veel gewerkt met geografische informatiesystemen.
Geodan.DitiseencommercieelGIS-adviesbureau.InhetkadervanhetEG-programma
IMPACTwerktGeodaninsamenwerkingmetandereorganisatiesopditmomentonder
meeraanhetproject 'SpaceExplorer'.Ditiseeninformatiesysteem datalsvoornaamste
functieheeft dereizigertehelpenbijhetkiezenvaneenreis-c.q.vakantiebestemming.

* Organisatiesophetgebiedvan(ondermeer)toeristisch-recreatieveinformatievoorziening:
StichtingToerismeenRecreatieAVN.Deafdeling DatabankvandeAVNcoördineert
de dataverzameling door de drie partners van de stichting, te weten ANWB, A N W
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enNBT.Deze afdeling beheerttevens debetreffende bestanden enheeft het alleenrecht
om 'ruwe' data eventueel te verkopen.
Nederlands Bureau voor Toerisme, NBT. Ter gelegenheid van haar 25-jarig jubileum
heeft het NBT een Ruimtelijk Analyse SysteemToerisme en Recreatie (RASTeR) vervaardigd, in de vorm van een geografisch informatiesysteem.
Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS. Het CBS verzamelt vele data op het gebied
van toerisme en recreatie (specifiek of als onderdeel van ander onderzoek). Sinds kort
heeft hetCBSdeBodemstatistiek voorNederland (31vormen vanbodemgebruik, waaronder diverse vormen van recreatief bodemgebruik) gedigitaliseerd. Dat wil zeggen de
grenzenvandeverschillende 'gebruiksgebieden/-vormen' zijn gedigitaliseerd en opgeslagen in een bestand.
Rijksplanologische Dienst, RPD.De RPD beschikt over databestanden met betrekking
totdiversetoeristisch-recreatieve onderwerpen, welkezijn samengebrachtineen centrale
database. Binnen deRPD groeit debelangstelling voorruimtelijk beleid aangaande het
landelijk gebied.

Informatiesystemen en software: resultaten van de gesprekken
Met betrekking tot gangbare informatiesystemen en software werd door de genoemde
organisaties het volgende opgemerkt:
* Experts op het gebied van geografische informatiesystemen:
De informatiebehoefte c.q. wensen ten aanzien van een geografisch informatiesysteem
kunnen doorgaans worden opgedeeld in een drietal niveaus:
1. raadpleegfuncties;
2. raadpleegfuncties + simpele analyses;
3. analyses tussen kaartlagen.
Enigszins vergelijkbaar worden in deinformatiebehoefte van overheden driefasen onderscheiden met betrekking tot een ruimtelijk informatiesysteem:
1. Beantwoording van de vraag 'wat is er en waar ligt het?'
2. Ruimtelijke planning via het informatiesysteem;
3. Ruimtelijke analyse (rekenmodellen, voorspellingen, en dergelijke).
De tekiezen software voor een informatiesysteem is afhankelijk van c.q. moet passen
bij degewenste analysemogelijkheden. Hetbouwen vaneengeografisch informatiesysteem hoeft niet noodzakelijk te gebeuren met behulp van bestaande GIS-software; er
kan ook software op maat worden gemaakt. De keuze is afhankelijk van de doelgroep
van gebruikers van het systeem en de gewenste functionaliteiten. Advies is echter om
zolang het kan met standaardsoftware teblijven werken. Deze wordt door leveranciers
metregelmaat gemoderniseerd (uitbreidingen, verbeteringen),hetgeen niet zondermeer
geldt voor software opmaat. Het laten maken eneventueel in een later stadium moderniseren van software op maat zal bovendien vrij kostbaar zijn.
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Essentieel bij de ontwikkeling van een informatiesysteem is het samenbrengen van
materiedeskundigheid (dusmetbetrekkingtotdeinhoudvandegewenstedata)eninformaticadeskundigheid (dusmetbetrekkingtotdetechnischeaspecten/mogelijkhedenvan
het systeem c.q. de software).

* Organisatiesophetgebiedvan(ondermeer)toeristisch-recreatieve informatievoorziening:
MeteenaantalorganisatiesisgesprokenoverhetRuimtelijkAnalyseSysteemToerisme
enRecreatie (RASTeR),datwerdontwikkeld tergelegenheid vanhet25-jarig bestaan
vanhetNBT.Doelvanditsysteemis/washetzobreedmogelijk inkaartbrengen van
detoeristischebedrijvigheid inNederland.Hetbetreft zowelvraaggegevens,aanbodgegevensalsbedrijfseconomische gegevens.Degebruikte software isAtlas*Gis.Opdit
moment staandeactiviteiten rondomRASTeR opeen laagpitje. Hetprobleemismet
namedemutatievandedatabestanden.Daarmeezijn grotekosten gemoeidentotnog
toeweegtdevraagaanpresentatiesviahetsysteem(opkaarten)nietoptegendekosten
van actualisatie. Voor de bestanden op zich, los van het systeem, bestaat de nodige
belangstelling.
RASTeRisinprincipealleengeschiktvoorgebruikoplandelijk enprovinciaalniveau.
Gegevens zijn zoveel mogelijk op 4-cijferig postcode-niveau opgenomen. Sommige
bestanden zijn speciaal aangemaakt of bewerkt (met medewerking van Nexpri). Om
eendergelijk systeemin standtehouden zou er een speciale organisatie moeten zijn.
Dezekaneentoeristisch-recreatievedatabaseopzettenenactualiseren,deelsdooraanlevering van derden en deels door eigen dataverzameling.
DegegevensvandeRPDwordencentraalopgeslagenenbeheerdindeCentraleDatabase. Dit is een informatiesysteem dat bestaat uit:
* een groot aantal verzamelingen met fysieke gegevens, die op een gestructureerde
manier zijn geordend;
* meta-informatie van de opgeslagen gegevens;
* eenapplicatiewaarmeegegevensuitdecentraledatabasekunnenwordengeselecteerd
en geëxporteerd op basis van de meta-informatie.

4.3.2 Provincies
Deprovinciesdieoverdatabestandenmetbetrekkingtothettoeristisch-recreatief aanbod
beschikken,hebbendezeoverhetalgemeenookondergebrachtineen geautomatiseerd
informatiesysteem. Veelal betreft dit een soort databank. In bepaalde gevallen wordt
tevens gebruik gemaakt van GIS-software of gaat men daarmee een begin maken. In
die gevallen wordt veelal ARC/INFO als software genoemd.
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Indien men beschikt over een geografisch informatiesysteem, dan worden de volgende
gebruikte toepassingsmogelijkheden genoemd:
* ruimtelijke presentatie van gegevens;
* opslag- en bewerkingsmedium;
* ruimtelijke analyses (meestalnog indekinderschoenen, ofzelfs niet van toepassing,
zeker waar het gaat om rekenmodellen).
In de meeste gevallen is het mogelijk om kaartgegevens in het systeem in te voeren
door middel van digitaliseren.
Depresentatie van gegevens geschiedt metnameindevormvankaarten (indien gewerkt
wordt met GIS-software) en tabellen en grafieken. Als randapparatuur worden daarbij
genoemd: laserprinter, kleurenprinter en een plotter.
De bij provincies aanwezige informatiesystemen worden met name door de eigen beleidsmedewerkers gebruikt ten behoeve van planvorming, danwei de beoordeling van
plannen (bestemmingsplannen, streekplannen en dergelijke). Soms ook doen lagere
overheden eenberoep ophetinformatiesysteem van eenProvincie.In zo'n geval functioneert het systeem als vraagbaak. Bij enkele provincies worden via het informatiesysteemdienstentenbehoevevanandereexterneorganisaties uitgevoerd (bijv. commerciële
bureaus,VVV's).Indemeeste gevallen ishetgebruikechterbeperkttotinterne doeleinden.
Gebruikers van de aanwezige informatiesystemen vinden de gebruikersvriendelijkheid
in de meeste gevallen redelijk tot goed. Enkele provincies signaleren dat met enige
regelmaat een beroep wordt gedaan opexterne deskundigen. Tevens vindtmen het een
nadeel dat veelal slechts één persoon binnen de organisatie echt goed met het systeem
kan werken.
Over het algemeen isde informatiebehoefte metbetrekking tot het systeem vooraf binnen de organisatie gepeild. De meeste provincies zijn dan ook van mening dat hun
systeem voldoet aan de eisen van de organisatie, hoewel men steeds aan verbeteringen
c.q. aanvullingen werkt (vinger aan depols houden).Desalniettemin is de verwachting
dat het te ontwikkelen landsdekkende systeem voor veel provincies een meerwaarde
heeft ten opzichte van het eventuele huidige systeem (vergelijk paragraaf 8.5). Interessant is in dit verband dat de noordelijke provincies samenwerken met betrekking tot
de dataverzameling.
Demeesteprovincies zijn tevreden overdeactualisatie van hetbestand c.q.de bestanden
inhun systeem.Ineenenkel gevalisersprakevanenigeachterstand.Vooreen volledig
overzicht van de verkregen informatie bij provincies verwijzen wij naar aanhangsel 3.
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4.4 Twee sporen-aanpak
Degesteldecriteria(paragraaf4.2)enverkregeninformatieovergangbareinformatiesystemen in Nederland (paragraaf 4.3) leiden tot de conclusie dat bij de opzet van het
informatiesysteem een twee sporen-aanpak wenselijk is.
DebeleidsmedewerkersvandedirectieGRRenmogelijke andereeindgebruikersmoeten
zelfmethetsysteemkunnenwerken,zonderdatditeengrotevoorinvestering(uitgebreide trainingen e.d.) vereist. Echter, het gewenste scala aan analysemogelijkheden, de
diversiteitvandebeschikbaregegevensendegewenstegebruikersvriendelijkheid laten
zichmoeilijk inéénsoftwarepakket verenigen:meervandeeerstetweebetekentdoorgaansmindervanhetlaatste.Demogelijkheden omeen 'zwaar' pakketalsuitgangspunt
tenemenenditmiddelsapplicatiestoegankelijktemakenvoordebeleidsmedewerkers,
lijken ookbeperkt.Dergelijke applicatieszijn nuttig voorhetuitvoeren van steedsdezelfde standaard-analyses en -presentaties; van dergelijke standaardvragen lijkt in de
dagelijkse praktijk van de directie GRR weinig sprake te zijn.
Opgrondvanhetbovenstaandewordteentweesporen-opzetvoorgesteldwaarinwordt
gewerkt met twee software-pakketten:
1. eenpakketwaarmeedemeestcomplexeanalysesuitgevoerdkunnenworden,waarbij
deeisvangebruikersvriendelijkheid komttevervallen.Ditpakketwordtgehanteerd
door een specialist die organisatorisch buiten de directie GRR kan staan;
2. eenpakketdatvoldoetaandeeisvangebruikersvriendelijkheid enbeperktmagzijn
in z'n analysemogelijkheden. Dit pakket wordt rechtstreeks gehanteerd door (een
aantal)beleidsmedewerkersvandedirectieGRRenvanmogelijkeandereeindgebruikers.
Voorheteerste,'zware'pakketlijken slechtsweinigalternatievenvoorhanden.Vanwege
dedominantepositie vanARC/INFOinNederland, metnamebij overheden enzeker
binnenLNV,ligtdekeuzevoorditpakketvoordehand.Dezekeuzeheeft consequentiesvoordievanhettweede,'lichte'pakket.Eengoedeuitwisselbaarheidvanbestanden
isnamelijkeenvereiste.Rondomhetlichtepakketkanhetzogenaamdebasisinformatiesysteemgebouwd worden: het systeem datdedirectie GRR ter beschikking heeft om
zelfrelatief eenvoudigevragentebeantwoorden.DoorhetNederlandsExpertisecentrum
voorRuimtelijke Informatieverwerking (NexpRI)isadviesuitgebracht omtrentdegewenste technische specificaties voor het 'lichte' pakket (zie aanhangsel 5).
Alhoewel de informatiebehoefte inhoudelijk is toegespitst op de vier beleidsthema's
uit de nota 'Kiezen voor Recreatie', betekent dit niet dat alle in het kader daarvan
relevantegegevensinhetbasisinformatiesysteem zullenwordenopgenomenenevenmin
dat er hierbuiten geen beleidsrelevante gegevens zouden bestaan. Daarom stellen wij
metbetrekkingtothetomgaanmetdatabestanden hetvolgendevoor.Devoorbeleidsthema's centrale (en actualiseerbare) gegevensbestanden gaan deel uitmaken van het
basisinformatiesysteem. Gegevendeuitwisselbaarheidbetekentditautomatischdatdeze
bestandenookvoorcomplexeanalyses vandeARC/INFO-specialistbeschikbaar zijn.
Omgekeerdzaldezespecialisterzorgvoordienentedragendatsteedsdelaatsteversies
van deze centrale bestanden gebruikt zullen worden.
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Andere bestanden betreffende het toeristisch-recreatieve aanbod in Nederland kunnen
worden geregistreerd ineen meta-informatiesysteem. Ditsysteem zouhetkarakter moeten hebben van een catalogus en informatie moeten geven over publikaties die aan het
bestand gewijd zijn. De bestanden uit het meta-informatiesysteem kunnen op ad hoc
basis aangeschaft of 'geleend' worden bij de organisatie die het bestand in eigendom
heeft.
Dehuidige gedachtengang isdathetmeta-informatiesysteem hetbestebijgehouden kan
worden doordezelfde specialist (of z'n organisatie) dieook decomplexe analyses voor
de directie GRR of andere eindgebruikers uitvoert. De achtergrond van deze gedachte
isdat alseenbestand hieruit aangeschaft wordt, dit waarschijnlijk nog geschikt gemaakt
moet worden voor koppeling aan het basisinformatiesysteem. De beleidsmedewerkers
zouden het meta-informatiesysteem wel gemakkelijk moeten kunnen raadplegen.
Kortom: het voorgestelde basisinformatiesysteem dat deeindgebruikers ter beschikking
zou moeten staan,bestaat uiteen licht softwarepakket metdaaraan permanent gekoppeld
devanuit debeleidsthema's gezien centralebestanden. Complexe analyses worden overgelaten aan de (ARC/TNFO-)specialist. Daarnaast kunnen de beleidsmedewerkers het
meta-informatiesysteem raadplegen.
De specialist en/of zijn organisatie draagt indeze opzet zorg voorhetup-to-date houden
van zowel hetbasisinformatiesysteem als hetmeta-informatiesysteem. Verder voert hij
de gewenste complexe analysesuit.Tot slotmaakt hijincidenteel tegebruiken bestanden
desgewenst geschikt voor koppeling aan het basisinformatiesysteem. In Tabel 2 wordt
de opzet schematisch weergegeven.

Tabel 2 Twee sporen-opzet in schema
Opmerkingen

Eindgebruikers

Infosysteembeheerder

Centrale bestanden

aanwezig (eventueel
in afgeslankte versie)

aanwezig (volledig)

Perifere bestanden

bestaan + inhoud
bekend

bestaan + inhoud
bekend

via Metainformatiesysteem

Licht GIS-pakket
(beperkte analysemogelijkheden)

aanwezig

aanwezig
voor supportdoeleinden

samen met centrale bestanden
dir GRR:
basisinformatiesysteem

Zwaar GIS-pakket
(complexe
analyses mogelijk)

afwezig

aanwezig
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5 Inventarisatie databestanden
5.1 Inleiding
Voordevullingvanhetsysteemisinzichtgewenstinaanwezigedatabestanden,aldan
nietfunctionerend binneninformatiesystemen. Ookdieinformatie isviabijeenkomsten,
telefonische gesprekken enschriftelijke verzoeken geïnventariseerd.Deresultatenvan
dezedata-inventarisatiekomenindithoofdstuk aandeorde.Debetreffende informatie
isvooreendeelverkregenbijdeinhoofdstuk 4reedsgeïntroduceerde organisatiesdie
een centrale positie innemen op het terrein van geografische (toeristisch-recreatieve)
informatiesystemen (paragraaf 5.2) en de provincies (paragraaf 5.3). Daarnaast zijn
diverseandererelevanteorganisatiesbenaderdovereventueelbijhenaanwezigedatabestanden (paragraaf 5.4). De confrontatie van de aanwezige databestanden met degeinventariseerde informatiebehoefte komt in hoofdstuk 6 aan de orde.

5.2 Resultaten gesprekken met centrale organisaties
5.2.1 Experts op het gebied van geografische informatiesystemen
Degeraadpleegdeorganisatieshebbenalleuitgebreidinzichtinbestaande geografische
databestanden (datwilzeggenbestandenmeteenruimtelijke component).Geodan bijvoorbeeldbiedtzelfookbestandentekoopaan(o.a.bestandenmetpostcodegebieden)
enNexprigeeftregelmatigeenoverzichtuitvaninNederlandaanwezigec.q.beschikbare geografische bestanden.
Degeraadpleegdeorganisatieshebbenalleruimeervaringmethetgebruikvanenbewerkingvanverschillendedatabestanden.Wanneereendatabestandineengeografisch informatiesysteem moet kunnen functioneren, dan dient het in ieder geval een ruimtelijke
component in zich te dragen (bijvoorbeeld postcodes, x/y-coördinaten).
Deverzamelingvandatabestandenineeninformatiesysteem wordtookwelde'database'
genoemd. De lay-out van deze database is zeer belangrijk en verdient de nodige
aandacht.Wanneerdelay-outeenmaalvastligt,ishetessentieelomdestructuurdaarvan
aan de gebruikers te 'leren'. Zij moeten dusniet alleen metde software leren werken
(commando's en dergelijke) maar tevens goed opde hoogte zijn van de opbouw van
dedatabase(welkegegevenszijnwaaroverbeschikbaarenlangswelkewegkanikdeze
opvragen?).
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5.2.2 Organisaties op het gebied van (onder meer) toeristisch-recreatieve
informatievoorziening
De geraadpleegde organisaties beschikken alle over diverse relevante bestanden. De
datazijndoorhenzelfverzameldofdoorderdenaangeleverd.Eigenbestandenzijnover
het algemeen (tegen vergoeding/ruil) ookbeschikbaar voor gebruik door anderen. Bij
hetCBSspeeltechterderolvanvertrouwelijkheid eenbelangrijkerol;gegevensworden
nietopindividueelbedrijfsniveau beschikbaargesteld.Overigenstreedthieropditmoment reeds enige verandering op: via het statistisch agentschap van de Nederlandse
OrganisatievoorWetenschappelijk Onderzoek(NWO)kunneninmiddelsbepaaldeCBSbestanden worden aangeschaft.
Bestanden zijn nietaltijd geschiktomineengeografisch informatiesysteem tekunnen
functioneren. Debenodigderuimtelijkecomponentisnietaltijdaanwezig.Indebestanden van de RPD bijvoorbeeld ontbreken de postcodes (hier gaat men wat aan doen).
VoorRASTeRheeft hetNBTvelebestanden moeten laten aanmaken en/of bewerken,
alvorens zij geschikt waren voor functionering in dit geografisch informatiesysteem.
Bestanden kunnen variëreninaggregatieniveau.Ditisietswaarmeeineen informatiesysteem rekening moet worden gehouden, vooral wanneer men bestanden met elkaar
inverbandwilbrengen.Somszijn gegevensnamelijkvastgelegdopadresniveau, soms
bijvoorbeeld op gemeenteniveau.
Tijdreeksen zijn vaakeenprobleem. Somsziter 1 of2jaartussen,maarsomsookwel
5jaar of langer. Dit varieert per geval sterk, hetgeen een probleem kan zijn wanneer
je bestanden wilt koppelen in een informatiesysteem.
Het updaten vanbestanden iseenprobleem.Veelal zijn erhogekosten meegemoeid.
Bijhetfeitelijk ontwikkelenvanhetbeoogdeinformatiesysteem zalhetperiodiekactualiseren van bestanden veel aandacht moeten krijgen.
Inaansluitinghieropisharmonisering indatabestanden zeerbelangrijk. Hetgeheelaan
bestandenoogttamelijkversnipperd:erissprakevanweinigsystematieken/of onderlingeafstemming.AlsdedoelstellingvanhetInformatiesysteem RecreatiefAanbodtevens
hetharmoniserenvandatabestanden omvat,danhebbenookdedataverzamelaarserwat
aan.
Methetoogopharmonisering,tijdreeksen enupdating ishetinteressant temeldendat
de afdeling Databank van deStichtingToerisme enRecreatieAVNopditmoment de
dataverzameling doorNBT,ANWB enA N W coördineert. Erworden onderlinge afspraken gemaakt over wie wat inventariseert en welke gegevens in die inventarisatie
worden meegenomen. De actualisering van gegevens geschiedt in principe jaarlijks.
Dekostenvandeeventueelaantekopendatabestandenkunnensterkvariëren.Eengoed
voorbeeld hiervankwamen wetegenbijhetCBS.Sindskortheeft hetCBSdebodemstatistiek vanheelNederland (31vormen vanbodemgebruik)gedigitaliseerd opkaart
(schaal 1:10.000).Datwilzeggendegrenzenvandeverschillende 'gebruiksgebieden/vormen' zijn gedigitaliseerd.Degegevenszijn opgeslagen ineenARC/INFO-bestand.
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Methetoogopcapaciteitsproblemen enklantvriendelijkheid isalleinformatie ookper
kaartblad opgeslagen (schaal 1:25.000).Zo'n kaartbladbestand neemt gemiddeld 300
kbcomputergeheugeninbeslag.Nederlandinz'n geheelbeslaatongeveer400kaartbladen.Prijs landsdekkendbestand:ƒ 16.610,-.Prijsperblad:ƒ 150,-voorheteersteblad
enƒ40,-vooriedervolgendblad.Ditiszeergoedkoop.Tervergelijking: eenkaartblad
uit het ToplOvector-bestand van deTopografische Dienst (600kaartbladen) kost bij
herziening per 4, 6 of 8jaar respectievelijk ƒ 1.110,-,ƒ 735,-of ƒ 550,-per jaar.

5.3 Resultaten gesprekken met provincies
Demeesteprovinciesbeschikkenoverdatabestandenmetbetrekkingtothettoeristischrecreatiefaanbod.Dezehebbenmetnamebetrekkingopverblijfsrecreatieve mogelijkheden(accommodaties)indeprovincie,watersportendagrecreatievevoorzieningen.Soms
zijnookrecreatieveroutesopgenomenen/ofnatuurgebieden.Ineenenkelgevalwordt
ookeenbestandmetprovincialeplanvorminggenoemd(inaanlegzijndevoorzieningen).
De mate van uitgebreidheid van beschikbare informatie varieert in ieder geval sterk.
Dit zowel in aantal bestanden alsmede de verschillende kenmerken/gegevens die per
bestand zijn opgenomen.
Demeesteprovinciesverzamelendegenoemdegegevenszelf,danweiinsamenwerking
metofviabijvoorbeeld deProvincialeV W , Recreatieschappen,ANWBendergelijke.
Slechtsbijenkeleprovincieszijntijdreeksenbeschikbaar.Inééngevalzelfsvanaf1975
(en daarnajaarlijks), ineen ander geval vanaf 1986 (endaarnajaarlijks). Soms ishet
tijdsinterval tussendeverschillendemetingengroter,bijvoorbeeld 6of8jaar.Inandere
gevallen is een bestand het resultaat van een eenmalige exercitie.
Ook de beschikbaarheid van c.q. de voorwaarden voor gebruik van bestanden lopen
uiteen.In bepaalde gevallen zijn debestanden alleen bedoeld vooreigen gebruik, dat
wilzeggen doordeProvinciezelf.Voorzoverbestanden ookvoorderden beschikbaar
zijn, dan is dit meestal in een geaggregeerde versie. Men levert om privacy-redenen
geengegevensopbedrijfsniveau aan.Enkeleprovinciespublicerengegevensuitbestandeninopenbaregidsenen/ofrapporten.Vooreenvolledigoverzicht vandeverkregen
informatie bij provincies verwijzen wij naar aanhangsel 3.

5.4 Resultaten gesprekken met overige organisaties
Naastcentraleorganisatiesenprovincieszijndiverseandererelevanteorganisatiesbenaderdovereventueelbijhenaanwezigedatabestanden.Organisatieswaarmeegesprekken
zijngevoerdzijnondermeer:ANWB,AWN, Bedrijfschap Horeca,EnvicomBV,Hiswa
Vereniging,KNWV,NederlandseKanobond,NederlandseVerenigingvanSportvissersfederaties,NTVON,PTTPost/DM-Data,Recron,Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer,StichtingLandelijk Fietsplatform, StichtingLange-Afstand-Wandelpaden,StichtingNatuur

43

enMilieu,StichtingRecreatie,StichtingVrijeRecreatie,VerenigingNatuurmonumenten
en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.
Bijdemeestevanbovengenoemdeorganisatieszijndataaanwezigdieookrelevant zijn
tenbehoevevandevullingvanhetteontwikkeleninformatiesysteem. Inbepaaldegevallen echter betreft het gegevens die (nog) niet in computerbestanden zijn opgeslagen.
Deze zullen dus voor eventuele opname in het systeem nog bewerkt moeten worden.
Demeestegenoemde gegevens/bestanden zijn (doorgaans tegen eenbepaalde vergoeding,bijvoorbeeld peradres)beschikbaarvoorderden.Eenaantalisalleenbedoeldvoor
intern gebruik.
Hetblijkt datbij verenigingen, stichtingenendergelijke veeladresbestanden aanwezig
zijnvanledenen/ofaangeslotenbedrijven.Degebruiksvoorwaarden bijdittypeorganisaties zijn er vooral op gericht de leden en/of aangesloten bedrijven van het gebruik
doorderdentelatenprofiteren. Overhetalgemeen geldtdatdeactualisatiecontinugeschied, waardoor er sprakeisvan 'uptodate' gegevens/bestanden. Vooreen volledig
overzicht vande verkregen informatie bij bovengenoemde organisaties verwijzen wij
naar aanhangsel 3.
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6 Relatie gegevensbehoefte en geïnventariseerde bestanden

6.1 Inleiding
Inhoofdstuk 3iseengegevensmodelgepresenteerddatquastructuureninvullingovereenstemtmetdeinformatiebehoefte vanGRRendatalszodanigeenkadervormtvoor
datadieinhetsysteemzoudenkunnenwordenopgenomenendewijzewaaropditdient
tegebeuren.Nadrukkelijk zijvermeldtdateenprioritering vandegenoemdegegevens
nog ontbreekt. In het onderhavige hoofdstuk wordt een eerste indicatie gegeven van
debeschikbaarheid vandatainrelatietotdedoorGRRgewenstegegevens.Inputhiervoorvormtenerzijds dedata-inventarisatiezoalsomschreveninhoofdstuk 5.Anderzijds
isadditioneelverkregeninformatie overrelevantebeschikbaredatameegenomeninde
confrontatie.

6.2 Confrontatie vraag naar en aanbod van gegevens
6.2.1 Algemeen
Inhetgegevensmodelzijnde(recreatieve)elementenwaaroverhetsysteem informatie
moetbiedeningedeeldnaar:voorzieningenafzonderlijk, beheerseenhedenenbeheerders,
bovenlokaleroutesenroutedelen,complexen,gebiedsindelingen ende basisinfrastructuur.Vanaldezeelementenistevensaangegeven welkekenmerkendaarover gewenst
zijn.
Bij dehiernavolgende confrontatie van gegevensbehoefte enbeschikbare data dienen
enkele opmerkingen te worden gemaakt.
- Hetteontwikkeleninformatiesysteem isineersteaanlegeenlandsdekkend systeem.
Daarom is ook gekeken naar data die landsdekkend beschikbaar zijn. Dit betekent
datindeconfrontatie eventueeladditioneelaanwezigedatabijspecifieke provincies
danweidatadieslechtsinformatie gevenovereenbepaaldgebiedvooralsnogbuiten
beschouwing zijn gelaten;
- Degenoemdeindelingvandegewensteinformatienaarelementenisalsuitgangspunt
gekozen. Dit betekent dat in eerste instantie voor de afzonderlijke voorzieningen,
beheerseenheden,routesendergelijkeisbekekeninhoeverredaaroverdatabij(een)
bepaaldeorganisatie(s)aanwezigzijn.Ofdaarentegenookallegewenstekenmerken
in die data zijn opgenomen is niet altijd bekend en daarom ook niet expliciet als
criteriummeegenomen.Bovendienisdevullingvanhetinformatiesysteem ineerste
instantie sterk afhankelijk van de reeds aanwezige data. Eventueel ontbrekende
danwei 'verkeerd' geregistreerde gewenste kenmerken zullen in een later stadium
alsnog(correctc.q.gestandaardiseerd)kunnenwordenverzameldenaanhetsysteem
worden toegevoegd. Of dit al dan niet zal gebeuren is echter afhankelijk van de
kosten van deze additionele dataverzameling en de vraag of deze kosten opwegen
tegen de voordelen die dezeresultaten van diedataverzameling opleveren voor de
gebruikers van het systeem;
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- Zowel data opgeslagen in computerbestanden als anderszins geregistreerde data (op
schrift, kaarten) zijn meegenomen. Grofweg kanerinrelatietotde gegevensbehoefte
een onderscheid worden gemaakt in data die makkelijk in het systeem in te voeren
zijn, data die wel aanwezig zijn doch voor invoering in het systeem nog bewerkt
moeten worden en tenslotte data die gewoonweg niet aanwezig zijn of waarvan de
aanwezigheid op dit moment in ieder geval niet bekend is.
In aanhangsel 4 is een confrontatie-matrix opgenomen van beschikbare data in relatie
tot de gegevensbehoefte van GRR. Deze matrix vormt de input voor de conclusies die
hierna worden gepresenteerd.

6.2.2 Referentiegegevens
- Bestuurlijke gebiedseenheden
Met betrekking tot administratieve grenzen van gemeenten, provincies (Nederland) en
postcodegebieden zijn databestanden voorhanden. Voorwerkgebieden van recreatieschappen lijkt dit vooralsnog niet het geval te zijn. Dit laatste lijkt echter geen probleem
omdat deze werkgebieden doorgaans een aantal gemeenten omvatten.
- Beleidsmatige aandachtsgebieden
Voor zover landelijke gegevens over de onderscheiden aandachtsgebieden aanwezig
zijn, betreft dit met name gegevens op kaart. Deze zullen aldus nog gedigitaliseerd
moeten worden, willen zij in het informatiesysteem kunnen worden opgenomen. Over
een aantal onderscheiden aandachtsgebieden blijken bij deRPDreedsbestanden beschikbaar te zijn.
- Thematische gebiedsindelingen
Hiervoor zijn bestanden beschikbaar waaruit (ondermeer) de landschappelijke context
vanhetrecreatief aanbodkanworden afgeleid, zoalsdeCBSBodemstatistiek enbestanden van de Topografische Dienst.
- Basisinfrastructuur
Hetbetreft hiermetnamebenodigdereferentiebestanden metbetrekking tot (vaar)wegen
enfietspaden. Zo'n bestand isNLNETIO.Opgemerkt dientechterteworden dat fietspaden hierin slechts beperkt zijn opgenomen, namelijk alleen wanneer er een adres aan
gelegen is.

6.2.3 Voorzieningen afzonderlijk
- Watergebonden stationaire recreatie
Overdemeerderheid vandehierbij behorende doorGRR genoemdevoorzieningen zijn
landelijke data aanwezig.Deze datazijn indemeeste gevallen opgeslagen in computerbestanden, die ophun beurt veelal beschikbaar zijn voor derden. Soms betreft het sterk

46

verouderdegegevens,zoalsdiemetbetrekkingtotdevisoevers(Informatienota Sportvisserij uit 1979, tevens verwerkt in een bestand van RASTeR).
- Landgebonden stationaire recreatie
Opditmomentlijkenvooreenaantalvandezevoorzieningenlandelijkedatateontbreken.Inbepaaldegevallenkunnendatawellichtuitbestaandebestandenworden afgeleid.
Zokanbijvoorbeeld 'strand' dooreencombinatievanvormenvanbodemgebruikworden
afgeleiduitbijvoorbeeld deCBSBodemstatistiek.Vooranderespecifieke voorzieningen
zoalsbezoekerscentraenkinderboerderijen zijngeencomputerbestandenmetlandelijke
data aanwezig, maar wel overzichten in de vorm van lijsten met namen en adressen.
- Mobielerecreatie
Routesalsgemarkeerdewandelpadenenruiterpadenzijnalleenbeschikbaaropkaart.0ver lokalefietspaden zijn voorzoverbekend doorhet CBSeenmalig gegevens verzameld, welke ondermeer geraadpleegd kunnen worden in CBS-View. In de 1:50.000
bestandvandeTopografischeDienstzijnfietspadengedigitaliseerdopgenomen.HetzelfdegeldtvoorNLNET10,dochzoalsreedseerdervermeldzeerbeperkt,namelijk alleen
fietspaden waareen adres aan gelegen is.Vaarwegen kunnen viaeenbestand alsNLNET10wordentoegevoegdaanhetinformatiesysteem. Vaarweggedeelten smallerdan
7 meter zijn in dit bestand ook opgenomen, evenals in het 1:10.000bestand van de
Topografische Dienst. Verder geldt dat Rijkswaterstaat ook beschikt over relevante
bestanden met betrekking tot vaarwegen èn hun kenmerken.
- Verblijfsaccommodaties
Tenaanzien van verblijfsrecreatieve voorzieningen zijn veeldataverzameld eninbestanden opgeslagen. Vooralsnog lijken alleen ten aanzien van aanlegplaatsen buiten
jachthavens geen data beschikbaar te zijn.
- Verhuurvoertuigen en cursistenplaatsen
Metbetrekkingtotdezevoorzieningenblijken veeldataverzameldtezijnc.q.worden.
Met namehetNBTbeschikt overveel relevantebestanden, welke zijn opgenomen in
de databank NBTIS.

6.2.4 Bovenlokale routes, routedelen
De onder deze categorie genoemde routes kunnen voor een deel worden afgeleid uit
voorhetinformatiesysteem benodigdereferentiebestand metbetrekkingtothet(vaar)wegennet.Bovenlokaleroutesalsgemarkeerdewandelpadenenruiterpadenzijninprincipe
alleenbeschikbaaropkaart.TenbehoevevanRASTeRvanhetNBTzijnzijechterwel
eenmalig gedigitaliseerd. Vraag is echter of laatstgenoemde bestanden nauwkeurig
genoeg zijn voorhetteontwikkelen systeem.Metbetrekking tothet basistoervaartnet
zijn ook andere bestanden beschikbaar.
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6.2.5 Beheerseenheden, beheerders en complexen
Dereedsbij devoorzieningen enbovenlokaleroutes geïnventariseerde gegevens vormen
in principe ook de basis voor de ten behoeve van het informatiesysteem aan te maken
bestanden met betrekking tot beheerseenheden, beheerders en complexen.
Tevensbehoren hiertoedegroterebeheerseenheden zoalsrecreatieprojecten enlandgoederen. De meeste grotere beheersheden zijn (voor zover bekend) vooralsnog alleen op
kaart beschikbaar.

6.3 Conclusies
6.3.1 Beschikbaarheid van data en kosten
Hetblijkt datoverrelatief veelvandevoorzieningen, beheerseenheden, routesendergelijke die door GRRrelevant worden geacht in relatie tot het informatiesysteem op enigerleiwijze landelijke databeschikbaar zijn. In demeeste gevallen zijn dezedata tegen
een bepaalde vergoeding ook beschikbaar voor derden. De kosten per bestand (voor
zoverbekend) variëren sterk.Echterkan geconcludeerd worden dat met name de zogenoemdereferentiebestanden (bodemgebruik,(vaar)wegennet, etc.)relatief duur zijn. De
kosten voor de overige vulling van het informatiesysteem (recreatiebestanden) worden
voor een groot deel bepaald door de mate waarin daarover onderhandeld kan worden
met de bronhouders.

6.3.2 'Witte vlekken'
Indien wij willen tegemoetkomen aan de gegevensbehoefte van GRR dan dient op een
aantalterreinen additioneleinformatie teworden verzameld. Ditbetreft zoweldeontsluiting vanbestaandedata alsmedenieuwe dataverzameling.Eventuele additionele dataverzameling kan dan betrekking hebben op bijvoorbeeld zowel specifieke voorzieningen
(aanlegplaatsen buitenjachthavens, ongemarkeerde wandelpaden) als kenmerken van
voorzieningen.
Inhoeverre debeschikbare dataopditmoment voldoende zijn omhet informatiesysteem
zinvol in te zetten is mede afhankelijk van de varianten die in hoofdstuk 8aan de orde
komen.In een later stadiumkunnen tevens uitspraken worden gedaan overeen programmatische aanpakvandedataverzameling (meerjarenprogramma). Tevens kandan worden
aangegeven welkegegevensjaarlijk moeten worden 'gemonitord' enwelke bijvoorbeeld
per 3 à 5 jaar ('state-of-the-art').
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7 PrototypeBoris
7.1 Inleiding
Vanaf het begin is het de bedoeling geweest om in het kader van het project een
prototypevooreendeelvanNederlandteontwikkelenentedemonstreren.Eenprototype
kan omschreven worden als een concept waarbij (delen) van een informatiesysteem
wordenontwikkeldinnauwoverlegmetdetoekomstigegebruikers).Idealiterkunnen
degebruikers nadedemonstratiehun systeemwensen voorzovernodigaanpassen,en
wordtereennieuwprototype onwikkeld.Dezecycluswordt dannetzolang herhaald
totdegebruikerstevreden zijn, waarnahetdefinitieve ontwerpgebouwd eningebruik
wordt genomen.Eendergelijke werkwijze ismet namebedoeld voor situaties waarin
de gebruikers nog niet helder voor de ogen staat hoe het systeem er uit moet komen
te zien, of hoe dit in termen van systeemspecificaties geformuleerd dient te worden.
Meestal ligtbij hetprototype denadruk ophet ontwikkelen van software (applicaties
bouwen). Omdat binnen het project gekozen is voor standaardsoftware in plaats van
opmaatgemaakteapplicaties,heeft ditaspectinhethuidigeprototypeeenwatandere
vorm gekregen: er diende een keuze gemaakt te worden uit de verschillende
standaardpakketten die opde markt beschikbaar zijn/zouden komen. Het krijgen van
eengoedeindrukvandemogelijkheden vanhetstandaardpakket datineersteinstantie
gekozen is, is niet iets dat zich in een eenmalige demonstratie gemakkelijk laat
realiseren.Daaromisinoverlegmetdeopdrachtgeverbesloten omhetprototypeeerst
uitgebreid te laten testen door een beperkt aantal eindgebruikers. Dit houdt tevens in
dat in het kader van het project maar één prototype gebouwd is.
Over wensen ten aanzien van enkele andere kenmerken van het systeem diende de
demonstratie wel uitsluitsel te geven. Het betreft hier met name de mate van detail
waarmeegegevensruimtelijk gepresenteerddienenteworden.Naasthetvisueleaspect
(voorzieningendieoverelkaarheenvallen,ofzichtbaarnietopdejuisteplaatsliggen)
speelt hier ook de gewenste flexibiliteit van het systeem een rol.Het gaat dan om de
mogelijkheidomgeografischeelementenuitverschillendebronnentekunnencombineren
inéén 'kaart'. Naarmatedematevanruimtelijk detail vandebronbestanden groteris,
zal het combineren van elementen uit die bestanden minder problematisch zijn. Dit
beïnvloedt wederomdevisuelekwaliteit vaneen gecombineerde weergave,maarook
deruimtelijke analysemogelijkheden. Nabijheidsanalyses wordenbijvoorbeeld al snel
minder zinvol als de ligging van de afzonderlijke elementen weinig nauwkeurig is.

7.2 Gemaakte keuzes bij het prototype
Voor het in relatief korte tijd bouwen van een prototype van het Basis Openlucht
Recreatie Informatie Systeem zijn niet altijd die keuzes gemaakt die ook voor het
landelijke systeem worden aanbevolen. Zowel kosten- als tijdsoverwegingen hebben
hierbijeenrolgespeeld.Hetprototypeisvoornamelijkbedoeldomde (on)mogelijkheden
vanhet systeemtedemonstreren. Erzalopditmomentnoggeenbeleid op grondvan
de opgenomen gegevens worden ontwikkeld. Daarom is met name minder waarde
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gehecht aan dejuistheid ende actualiteit van de gegevens dan inhet landelijke systeem
nodig zal zijn. Mede in verband met andere onderzoeken die de directie OR uitgezet
heeft (Bureau Maas, Grontmij), lag op voorhand de keuze voor de provincie Utrecht
als proefgebied al vast. Hieronder worden de overige gemaakte keuzes toegelicht, en
de ervaringen besproken.

7.2.1 Software: licht GIS-pakket
De belangrijkste criteria bij de keuze van het lichte pakket zijn al in hoofdstuk 4
genoemd:
- PC-pakket onder Windows;
- menugestuurd/gebruikersvriendelijk;
- goede uitwisselbaarheid met ARC/INFO;
- goede presentatiemogelijkheden;
- redelijke analysemogelijkheden.
In het kader van het project zijn drie pakketten met elkaar vergeleken (alle onder
WINDOWS): Atlas*Gis 2.0, ArcView 2.0, Maplnfo 3.0. In alle drie gevallen gaat het
omrecentuitgekomen versies van hetbetreffende pakket (van zomer '94 voor Maplnfo
tot najaar '94 voor ArcView). Het wachten op de nieuwe versies heeft op zich voor
enigevertraging inhetproject gezorgd.Deverwachting wasechterdatdenieuwe versies
sterk af zouden wijken van de vorige versie. Voor twee van de drie pakketten bleek
deze verwachting tekloppen. Alleen voor Atlas*Gis geldt dat denieuwe versie minder
afweek van de vorige versie dan verwacht: de analysemogelijkheden zijn in een aantal
opzichten nog steeds geringer dan die van de oudere Dos-versie. Daarmee is dit pakket
ook min-of-meer direct afgevallen.
De analysemogelijkheden vanMaplnfo zijn indenieuwe versiejuist sterk toegenomen.
Echter, de uitwisselbaarheid met ARC/INFO via de Maplnfo-module ArcLink bleek

(nog steeds) problematisch.1 Hiermee is keus gevallen op de nieuwste versie van
ArcView. Ditpakketbiedt, alhoewel inditopzicht sterkverbeterd t.o.v.deeersteversie,
minder analysemogelijkheden dan Maplnfo. Het heeft echter het belangrijke voordeel
dat de uitwisselbaarheid met ARC/INFO goed is, en, doordat het van dezelfde
leverancier afkomstig is,ook in de toekomst gegarandeerd blijft. Verder maakt het een
gebruikersvriendelijker indruk dan Maplnfo. Het is dan ook niet gezegd dat als er wel
een goede uitwisselbaarheid tussen ARC/INFO en Maplnfo had bestaan, aan Maplnfo
de voorkeur was gegeven boven ArcView. Voor een meer gedetailleerd overzicht van
de gemaakte vergelijking, zie het rapport van NexpRI (aanhangsel 5).

1

Er schijnt inmiddels een conversiepakket van een andere leverancier te zijn (AIMI), dat de
conversie wel goed uit kan voeren. Een nadeel van een dergelijke opbouw van het systeem is dat
men afhankelijk is van 3 verschillende leveranciers: voor ARC/INFO, voor Maplnfo, en voor het
conversiepakket. Wijzigingen in het ene pakket kunnen aanpassingen in een ander pakket nodig
maken. Het is maar de vraag of en hoe snel deze aanpassingen doorgevoerd worden.
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De prijs van het pakket ArcView 2.0 bedraagt ƒ 3750,- (excl. BTW en de
programmeertaalAvenue).Deofficiële releasevanArcView2.0kwamlaterbeschikbaar
danineersteinstantiewasaangegeven,waardoorergewerktismetdePre-release2.0a.
Dit bracht wel enige problemen met zich mee. Naast dat het pakket nog niet
geoptimaliseerd was (inefficiënt geheugengebruik),bevattehet ooknog verschillende
fouten of 'bugs' waardoorhetregelmatigvastliep.Naarverluidisdedefinitieve versie
duidelijk sneller en 'stabieler' (loopt niet/veel minder vaak vast) dan de pre-release.
Naeen 'workshop' vantweedagenkoneenmedewerkervanhetprojectteam (ervaren
computergebruiker,maargeenvoorafgaande GIS-ervaring)redelijktotgoedzelfstandig
met het pakket werken. Als bedacht wordt dat het hier ging om breed en intensief
gebruik (meerrichting systeembeheerder daneindgebruiker), danlijkt een driedaagse
ArcView-cursus, plus enige dagen toelichting bij de in het systeem opgenomen
bestanden,voldoendeomeenervarencomputergebruiker (bijvoorkeurmetWINDOWServaring)zelfstandig methetsysteemtelatenwerken.Omdekennistelaten beklijven,
is het waarschijnlijk wel verstandig omdan ook inderdaad vrij kort na de introductie
zelfstandig een project uit te voeren.
Zoalsaleerdergezegdzijn deanalysemogelijkheden vergeleken metdievan Maplnfo
beperkt. Binnen ArcView kan niet automatisch een nieuw geometrisch bestand
aangemaakt worden op grond van (het combineren van) al bestaande geometrische
bestanden (geen 'buffers' of 'overlays'). Wel kan men nog zelf (handmatig) nieuwe
elementen aanmaken, maarhiervan krijgt mendanweernieteendoorhetprogramma
gegenereerde lengte of oppervlakte. Tijdens de demonstratie werden de beperkte
geometrische mogelijkheden nietals eenduidelijkgemiservaren.Het kan echter zijn
datdemeninghieromtrentverandertnadatmeerervaringmethetprototypeisopgedaan.
Maplnfo is echter niet voor niets als 'second best' uit de vergelijking gekomen: op
andere punten scoort het minder goed dan ArcView. Kortom: de beperkte analysemogelijkheden vanArcViewkunnen aanleiding gevenomdepakketten nogmaalsmet
elkaar te vergelijken, waarbij een zwaarder gewicht wordt toegekend aan de
analysemogelijkheden dan in eerste instantie is gebeurd. De uitkomst staat hiermee
echter niet bij voorbaat vast. Verder moet in het oog gehouden worden dat er
ongetwijfeld nieuwe versies en nieuwe pakketten op de markt zullen komen. Het
software-aanbod kanertentijdevandedefinitievekeuzevoorhetoperationelesysteem
anders (en beter) uitzien.

7.2.2 Referentiebestanden
Met referentiebestanden worden de bestanden bedoeld die zich niet specifiek richten
oprecreatievoorzieningen of -beleid. Naast het feit dat deinformatie die ze bevatten
ook voor de recreatie van belang kan zijn, vervullen ze een functie als achtergrond
waartegen,ofmediumwaarmee,derecreatieveinformatiegedigitaliseerdofweergegeven
kan worden. In het prototype zijn drie van dergelijke bestanden opgenomen (alleen
provincie Utrecht):
BasisRuimtelijkeStructuur (BARS)vandeRijksplanologische Dienst;
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NLNET10 van Tele-Atlas, een (water)wegenbestand;
6-positie postcode-polygonen en -centroïdes van BRIDGIS/Kadaster.
Alsreferentiebestand voorbodemgebruik/landschapstypenkwaminhoofdstuk 6deCBSBodemstatistiek naar voren als geschikte kandidaat. Dit mede vanwege de lage prijs:
ƒ 16.610,- voor een onbeperkt geldige licentie voor onbeperkt intern gebruik. Voor het
prototype is echter gekozen voor de BARS. De BARS kan beschouwd worden als een
voorloper van de gedigitaliseerde CBS-Bodemstatistiek. Voornamelijk omdat er in het
GIS-bestand van de CBS-Bodemstatistiek nog enige fouten zaten (niet aansluiten
kaartbladgrenzen), is gekozen voor de in dit opzicht al gecorrigeerde BARS.De BARS
is echter niet geschikt als referentiebestand voor het landelijke systeem. De RPD gaat
namelijk de BARS niet actualiseren: zij wil overstappen op de CBS-Bodemstatistiek.
Als (water)wegenbestand meteen schaal van 1op 10.000 schijnt NLNET10 momenteel
vrij uniek te zijn. In het kader van het prototype is het volledige bestand opgevraagd.
Landsdekkend kost een enkelvoudige, onbeperkt geldige licentie van het volledige
bestand ƒ 188.000,-; volgende licenties zijn goedkoper. Het bestand blijkt weinig
fietspaden te bevatten. Deze worden alleen opgenomen als ze door de PTT benoemd
zijn. Hetzelfde geldt voor onverharde wegen. De waterwegen zijn wel vrij volledig.
Gezien het recreatieve belang van fietspaden en onverharde wegen (wandelmogelijkheden) zou dit als een tekortkoming van het bestand kunnen worden gezien.
Het wegenbestand van de Topografische Dienst is bij 1 op 50.000 in dit opzicht al
vollediger. (Top50Vectorwegenbestand:jaarlijks ƒ 115.000voor 1 licentie;50%extra
voor gebruik op meerdere plekken binnen de organisatie; bevat hoogstwaarschijnlijk
geen vaarwegen).
Het lijkt ookjammer dat er nu vrij veel betaald moet worden voor lokale wegen die
binnen stedelijke gebieden liggen. Op grond van dergelijke wegen kan ongeveer een
plattegrond van een woonkern gemaakt worden. Dit lijkt niet nodig. Het is echter niet
mogelijk om alleen lokale wegen in het landelijke gebied aan te schaffen. Deze wegen
zijn wel belangrijk, of kunnen dit zijn, vanwege hun ontsluitingsfunctie of hun
recreatieve functie (onderdeel fietsroute of autoroute). Volgens jaar hoopt Tele-Atlas
een indeling in netwerklagen te kunnen aanbieden. Dit is een andere indeling in
wegklassen, waarbij meer gekeken wordt naar verbindingen dan naar de fysieke
wegklasse. Het is mogelijk dat de lokale wegen in het landelijk gebied een
ontsluitingsfunctie hebben en daardoor in een 'hogere' netwerklaag terecht komen dan
de lokale wegen in stedelijke gebieden. Uit telefonisch contact met Tele-Atlas komt
naar voren dat slechts een klein deel van de lokale wegen in de betreffende 'hogere'
netwerklaag zal worden opgenomen, endatdeprijs zorond deƒ35.000 zalliggen voor
een enkelvoudige, onbeperkt geldige licentie.
Wat betreft de 6-positie postcode-polygonen en -centroïdes lijkt het Kadaster een
monopolie-positie tehebben.Hetlandsdekkende 6-positie postcodebestand is navenant
duur:bijna ƒ 100.000perjaar vooronbeperkt intern gebruik.Hetbestand is aangeschaft
in het kader van het prototype om na te kunnen gaan in hoeverre de plaatsing van
puntvoorzieningen via de centroïdes van 6-positie postcodes een verbetering oplevert
ten opzichte van plaatsing via 4-positie postcode-centroïdes. Pas bij gebruik van het
bestand bleek dat a. niet alle 6-cijferige postcodes van een x- en een y-coordinaat en
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polygoonwarenvoorzienenb.somsdepolygonenvankleinegebiedenontbraken.Het
eerste probleem heeft deels te maken met een achterstand (landelijk ontbrak nog7%
van de postcodes; in november '94 hoopt men dit terug gebracht te hebben tot 2 à3
%). Voor een ander deel is het een structureel probleem, in de zin dat het gaat om
nieuwbouwwijken. Probleem b. heeft een technische achtergrond: de polygonen zijn
zo klein dat de lijnen waaruit ze opgebouwd zijn te dicht bij elkaar liggen om
afzonderlijke opname in het bestand mogelijk te maken. Dit probleem doet zich
voornamelijk in dichtbebouwde gebieden voor, en lijkt daarom acceptabel.
De combineerbaarheid van de drie referentiebestanden is goed. Zo vallen de
overeenkomstige elementen uit de BARS en NLNET10vrijwel samen.Verder levert
plaatsing via zes-positie postcode-centroïdes een realistisch en voor verdere analyse
bruikbaarkaartbeeldop.Depresentatieisookduidelijk beterdanbijplaatsingviavierpositiecentroïdes,enkanookveelextrawerkvoorkomen (handmatigverplaatsen van
voorzieningen opdat ze niet over elkaar heen vallen). De plaatsing via de 6-positie
postcode-centroïdes genoot ook tijdensde demonstratieduidelijkdevoorkeur.
Navraagleertdathetmogelijkisomeendeelvanhetcentroïdenbestandaante schaffen,
waarbij hetvantevorennietbepaaldiswelkdeelditis(ditkanlaterdoordegebruiker
bepaaldworden).Ervanuitgaandedaterzo'n 400.0006-positie postcodeszijn, endat
deAVN zo'n 20.000relevante voorzieningen denkt teinventariseren, isduidelijk dat
alleen voor plaatsing van puntvoorzieningen maar een klein deel van het bestand
daadwerkelijk gebruikt wordt.
De polygonen van de 6-positie postcodegebieden kunnen niet op soortgelijke wijze
aangeschaft worden. In eerste instantie werden dezepolygonen nuttig geacht omeen
benadering vannogniet gedigitaliseerde aandachtsgebieden uit optebouwen.Verder
zou met depolygonen ook de oppervlaktes van binnen ArcView nieuw aangemaakte
gebieden benaderdkunnen worden.Wordthiervan afgezien, dankaneen aanzienlijke
besparing bereikt worden. Anders gezegd: het lijkt goedkoper om aandachtsgebieden
endergelijke doordesysteembeheerdertelatendigitaliseren ofdituittebesteden,dan
hiervoor op voorhand al het complete 6-positie polygonenbestand aan te schaffen.

7.2.3 Recreatieve/beleidsmatige bestanden
In het kader van het prototype zijn onder meer de volgende bestanden beschikbaar
gesteld (voor een compleet overzicht, zie aanhangsel 6):
* Recreatieve bestanden van de provincie Utrecht, bewerkt/aangevuld door Bureau
Maas. Het gaat hier om puntvoorzieningen (zwembaden, jachthavens) en zelf
gedigitaliseerde lijn- en vlak-elementen. Dit laatste met uitzondering van de
'fïetsmogelijkheden' (fietspaden envoorfietsengeschiktewegen),diedoordeprovincie
in gedigitaliseerde vorm beschikbaar zijn gesteld.
Voordat we verder ingaan op de kombineerbaarheid van bestanden, zij nadrukkelijk
vermelddatdedigitaliseringdoorBureauMaasisuitgevoerdmethetoogoppresentatie.
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VandedoorBureau Maasgedigitaliseerde elementen zijn tweelijnbestanden omgezet
van Atlas*Gis- naar ARC/INFO-formaat, te weten fiets- en kanoroutes. De twee
bestanden zijn gekozen omdat over de ligging van de 'dragers', fietspaden en
waterwegen, gedetailleerde ruimtelijke informatie beschikbaar is.Bij het kombineren
vanderoutesenhundragersinéénkaartbeeldblijkt datderoutesniet 'overdedragers
lopen'.Dithoudtopdeeersteplaatsindatdeinformatie dieoverdedragerbeschikbaar
is niet aan de route gekoppeld kan worden. Zo kan bijvoorbeeld niet middels het
systeemnagegaanwordenwelkedelenvaneenfietsroute overeenvrijliggend fietspad
lopen. Een tweede punt is dat, afhankelijk van de mate van onnauwkeurigheid,
ruimtelijke analyses minder zinvol worden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden
aan de relatie jachthavens - toervaartnetwerk.
* RecreatievebestandenDLO-StaringCentrum.Hetgaathieromtweebestanden,een
met verblijfsrecreatieve bedrijven (voormalig Kampeerraadbestand) en een met
rijksgesubsidieerderecreatieprojecten. De elementen kunnen als punt weergegeven
worden.
* EHS-bestand van het IKC-NBLF (1 :250 000).Uit de schaal blijkt al dat het om
vrij globalegrenzen gaat.Denauwkeurige grenzen zijn echteropditmomentnogniet
bekend. Pas als het beleid verder uitgewerkt en ingevuld wordt, worden de 'exacte'
grenzenbepaaldenbelangrijk. Dithoudtbijvoorbeeld indathetgenoemdeEHS-bestand
wel bruikbaar is ombinnen het informatiesysteem eerste analyses mee uit te voeren.
Het belang van de in deze paragraaf genoemde bestanden ligt verder vooral op het
inhoudelijke vlakenraaktnietzozeerdestructuurvanhetsysteem.Binnenhetprototype
zijn ze voornamelijk van belang voor het illustreren van de mogelijkheden van het
systeem.Welkan gekonkludeerd wordendatdekarakteristiek 'bereikbaarheid' veelal
nietalsattribuutvaneenvoorzieningindebestandenaangetroffen wordt.Ditpleitvoor
het bepalen van de bereikbaarheid via ruimtelijke analyse.
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• Jachthaven
™™EHS
Autosnelwegen
Bos&natuur
Water
Bebouwing
Utrecht(prov.)

Produktie:DLO-StaringCentrum
Bronnen:
Geodan
IKC-NBLF
ProvincieUtrecht/BureauMaas
RPD
Tele-Atlas

Toelichting:
Deliggingvanrecreatievevoorzieningeninbeleidsmatigeaandachtsgebiedenisvanbelangomde
consequentiesvanmaatregelenbetreffendedezeaandachtsgebiedenvoorderecreatieve
voorzieningenstructuurtebepalen.Zozijndeuimreidingsmogelijkhedenvan bedrijvenbinnen
deEHSveelalbeperktIndezeillustratiezijndejachthavensgeplaatstmiddelsde6-positie
postcodecentroïde(indiendevolledigepostcodenietbeschikbaarwas,isde4-positiecentroïde
gebruikt).DemeestejachthavensinhetUtrechtseplassengebiedblijkendanbinnendeEHStevallen.

FietsmogelijkhedenindeprovincieUtrecht

ie

Fietspad/weg
/ \ y Aanliggend/weg
/ \ / Vrijliggend
/ " ; Bos&natuur
Water
"',"',j[ Bebouwing
Utrecht(prov.)

Produktie:DLO-Staring Centrum
Bronnen:
Geodan
ProvincieUtrecht
RPD
Tele-Atlas

Toelichting:
DefietsmogelijkhedenindeprovincieUtrecht,zoalsdoordeprovinciezelfaangegeven,bestaanuit
aanliggendefietspaden,vrijliggende fietspaden enrustige,veelallokalewegen Aanliggende
fietspaden enrustigewegenzijnovergenomenuithetNLNET10bestandvanTele-Atlas;
aangenomenwordtdatdedoordeprovinciebijgedigitaliseerde fietspadenvrijliggend zijn
Andersgezegd:aangenomenisdatdeUjnstukkendienietaanhetNLNET10bestandzijn ontleend
vrijliggendefietspaden weergeven

•

VerbHjfsrecreable
/ \ y Spoorwegen
/ \ y Vaarwegen
/S/ Autosnelwegen
9 H | Bos &natuur
ÉÜÉ Bebouwing
Utrecht(prov.)

Produktie:DLO-StaringCentrum
Bronnen:
Geodan
Tele-Atias
RPD
DLO-StaringCentrum

Toelichting:
IllustratievanderuimtelijkeanalysemogelijkhedenvanArcView2.0.Alleverbüjrsrecreatieve
bedrijvendiebinneneena&tandvan1500metervaneenbestaandespoorwegliggen,zijn
geselecteerd(paarsekleuri.p.v.groenekleur). Vervolgenskaninformatieoverdegeselecteerde
bedrijvenopgevraagdworden.Dergelijkeanalyseskunnenookvoornogaanteleggen
trajecten(zoalsdeBetuwelijn)uitgevoerdworden.

Verzorgingsgebieden recreatieprojecten

Potentiëlebezoekers
~ 554-12362
-x 12362-33460
'T* 33460-58316
jç 58316-84306
84306-166939
Gemeentegrenzen

Produkte:DLO-Staring Centrum
Bronnen:
Geodan
PTTPostMediaservice
DLO-StaringCentrum

Toelichting:
Eenillustratievandeanalysemogelijkheden vanAreView2.0.Vier-positiepostcodegebiedenin
Utrecht(prov.)zijntoegewezenaanhetdichtsbijzijnde (rijksgesubsidieerde) recreatieproject»mits
deafstandkleinerisdan10km Zoontstaanelkaaruitsluitende(gekleurde) verzorgingsgebieden.
Hetaantalinwonersperverzorgingsgebiedisberekendenalskenmerktoegevoegd
aanhetrecreatieproject. Opgrondhiervaniseenthematischekaartgemaaktvandeomvang
vandelokalebevolkingdieisaangewezenophetzelfderecreatieproject(somsbuitenUtrecht).

8 Hetopzetten enonderhouden vanhetsysteem
8.1 Inleiding
In devoorgaande hoofdstukken zijn deresultaten vandrievandevier stappen uithet
plan vanaanpak van deze studiebeschreven. Opbasis van dezeresultaten kunnennu
denkrichtingen aangegevenwordenvoordeverdereontwikkelingvanhetinformatiesysteem.Hiermeezijnweaanbelandbijstap4uitdestudie:aanbevelingenvooreennationaal informatiesysteem. Het betreft hier aanbevelingen waarbij behalve inhoudelijke
entechnischekeuzen ookorganisatorische enfinanciële aspecten aan deordekomen,
inclusief dejuridische, personele en materiële structuur.
Conform dewensvandeopdrachtgeverwordendeaanbevelingen gepresenteerd inde
vormvaneentweetalvariantenvoordeopzetvanhetinformatiesysteem. Hierbijwordt
onderscheid gemaakt tussen een streefvariant en een rompvariant. De twee varianten
zijnaanelkaargerelateerd,indezindatderompvariantkanuitgroeientotde streefvariant. De structuur van het systeem verschilt in de beide varianten niet wezenlijk. Het
onderscheid in varianten is voornamelijk gebaseerd op twee kenmerken, te weten:
- dediversiteit aan gebruikers endeuitgebreidheid van opte nemen databestanden;
- de personele capaciteit die aan het systeem verbonden is.
Indestreefvariantzijn ernaastdedirectieGRRendeLNV-regiodirecties ookandere
gebruikers. Binnen deze andere gebruikers worden twee groepen onderscheiden:
- ministeries,provincies,regionalesamenwerkingverbanden, lokaleoverheden,verenigingen,CBS,SCP,RPD,etc. Kortom andere overheidsinstanties en beleidsondersteunende organisaties;
- sector-organisaties zoalsdeANWB,deHISWA,KNWV, RECRON, Bedrijfschap
Horeca, N W S , SLAW, en dergelijke.
Naarmatedediversiteitaangebruikerstoeneemt,zalookdediversiteitaaninformatiebehoeften toenemen.Ditheeftuiteraardconsequentiesvoordeinvullingenhet functionerenvandeinhoofstuk 4genoemde systeembeherende organisatie.Hettakenpakket is
bij deze variant dan ook vrij breed, omdat ook aan gebruikerspecifieke wensen moet
worden voldaan.
Anderzijds wordtmogelijkerwijs ookhetfinanciëledraagvlakvoorhetsysteemverbreed,
waardooradditionelebestandenkunnenwordenaangekocht.Degroterepersonelecapaciteitmaakthetookmogelijk ombestaandebestandenopadhocbasisgeschikttemaken
voor het systeem en/of nieuwe bestanden op te bouwen.
Inderompvariantisineersteinstantiesprakevaneenbeperktaantalgebruikers,namelijkdedirectieGRRenderegiodirecties.Dedatadieindatgevalinhetsysteemworden
opgenomen,blijvenbeperkttoteenaantalbasisbestanden.Desysteembeherendeorganisatieheeft eenbeperktebezetting.Hiernawordenachtereenvolgensdestreefvariant en
de rompvariant nader behandeld. In aanhangsel 7 is de financiële kant van deze
varianten meer in detail uitgewerkt.
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8.2 Streefvariant
8.2.1 Afbakening
Debelangrijkste aspecten waarop de streefvariant zichonderscheidt van de rompvariant
zijn:
- er zijn meerdere (soorten) gebruikers, in ieder geval in de beleids(ondersteunende)
sfeer (ministeries,provincies,regionale samenwerkingsverbanden, CBS,RPD, etc.)
enmogelijk ookindeprofit-sector (brancheorganisaties, zoalsbijvoorbeeld HISWA,
Bedrijfschap Horeca, Recron);
- er is sprake van een uitgebreider aantal basisbestanden;
- erworden eventueelbijzondere applicaties ontwikkeld tenbehoeve vandegebruikers;
- er zijn mogelijkheden om op ad hoe-basis bestanden (tijdelijk) toe te voegen;
- er zijn mogelijkheden om complexe analyses te laten uitvoeren;
- er kunnen eventueel door de systeembeheerders nieuwe bestanden worden aangemaakt;
- er wordt een professioneel meta-informatiesysteem opgezet en bijgehouden;
- harmonisatie van de gegevensverzameling wordt actief gestimuleerd.

8.2.2 Infosysteembeherende organisatie
Takenpakket
De taken van de infosysteembeherende organisatie zijn:
- algemeen: het draaiende en actueel houden van het basisinformatiesysteem;
- het onderhouden van contacten met de software-leveranciers over problemen met
de software en nieuwe versies;
- het aanschaffen van (de laatste versies van) de referentiebestanden en recreatieve
bestanden;
- het geschikt maken van debestanden voor hetbasisinformatiesysteem (inclusief het
beveiligen van eventuele concurrentie-gevoelige informatie);
- het toeleveren van de (nieuwe) geschikt gemaakt versies aan de eindgebruikers;
- het bieden van inhoudelijke ondersteuning aan de eindgebruikers, inclusief het op
hun verzoek uitvoeren van complexe analyses met behulp van Arclnfo.
- het werven van nieuwe eindgebruikers;
- het stimuleren van geharmoniseerde dataverzameling;
- het eventueel ontwikkelen van applicaties voor vaak voorkomende analyses;
- eventueel het voor specifieke gebruikers geschikt maken van voor hen interessante
additionele bestanden;
- het op verzoek uitvoeren van analyses voor derden;
- hetopzetten en actualiseren vaneenmeta-informatiesysteem voorcentraleen perifere
bestanden betreffende het recreatieve aanbod;
- hettoeleveren vannieuwe versies van dedatabank voorhet meta-informatiesysteem.
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Organisatorische kenmerken
Intern:
* Deorganisatiewaarbovengenoemdetakenondergebrachtworden,dienteenduurzaam
karakter te hebben: de continuïteit van het systeem moet gewaarborgd zijn. Wegens
dediversiteitaandataleveranciersenbeoogdegebruikersmoetdeorganisatieopafstand
staanvandedirectieGRRenduseeneigenrechtspersoonlijkheid hebben.Deorganisatie
dient wel een herkenbare plaats binnen de sector te hebben en een vaste binding met
de directie GRR, zodat er garanties zijn voor de continuïteit van de relaties en GRR
direct of via derden toezicht kan uitoefenen.
* Debeoogdeorganisatiedientbereideninstaattezijnomdenoodzakelijke expertise
te verwerven ente onderhouden en ondersteuning te verlenen aan de eindgebruikers.
Deexpertisebetreft vooreenbelangrijk deelhet 'zware' GIS-pakket(Arclnfo).Verder
dient ook expertise ophet gebied vanhetlichte,voornamelijk doorde eindgebruikers
tehanterenpakketvoorhandentezijn.Ditomeventueleconversiestekunnencontroleren,dehanteerbaarheidvanbestandenindegatentehoudeneneventueleondersteuning
bijhetgebruiktekunnenbieden.Ookinhoudelijke recreatievedeskundigheid lijkteen
voorwaarde,onderanderevooroverlegmetdataleveranciersendeeindgebruikers.Omwillevandecontinuïteitenzekerheid verdienthetaanbeveling omdewerkzaamheden
bij de systeembeherende organisatie over twee personen te verdelen. De ene persoon
kanmeeraccentleggenopdetechnischeaspectenvanhetinformatiesysteem (operating,
conversies,e.d.),deandermeeropdeinhoud vandeinformatie. Indeperiodewaarin
hetsysteemopgezetwordt,lijktadditionelecapaciteitsinzetnoodzakelijk(begeleiding/advisering).

Extern:
* Desysteembeherende organisatieendataleveranciers maken metelkaar afspraken
over:
- hetaanleverenvanruwebestandendiegeschikttemakenzijnvoorhetbasisinformatiesysteem (tijdstip, wijze waarop);
- wijzigingen indestructuurofinhoudvandebestanden(bijvoorbeelnieuweattributen
en/of codes), of in de wijze van dataverzameling;
- voorwaardenwaaronderbestandenbeschikbaargesteldmogenwordenaangebruikers,
inclusief het beveiligen van concurrentie-gevoelige bedrijfsinformatie;
- kosten van de bestanden en het eventueel bewerken daarvan.
Gegevens voorhetinformatiesysteem moeten worden verzameld opeen wijze diehet
mogelijkmaaktdatalthanseenaantalbasisbestandenoplandelijkniveaugestandaardiseerdkanworden:harmonisatie.Deuiteenlopendedataleveranciersverzameleninformatievoordiversedoeleinden endoorgaansnietprimairvoorhetbeoogde informatiesysteem;harmonisatieisdaardoorgeenvanzelfsprekendezaak.Voorzoverdeinformatieverzamelendeorganisatietevenseindgebruikerisvanhetinformatiesysteem,isereeneigen
belangommeetewerkenaanharmonisatie.Inanderegevallenzullendataverzamelaars
moeten worden overtuigd. Het rijk kan hierin (via de systeembeherende organisatie)
een belangrijke bemiddelende en faciliterende rol vervullen.
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De dataleveranciers maken via de systeembeherende organisatie afspraken over zo'n
harmonisatie. Dit betreft vooral:
- de identificatie van typen voorzieningen en routedelen;
- hun kenmerken;
- hun ruimtelijke en beheersmatige clustering;
- hun lokalisering;
- de meetperioden.
Tot slot maken dataleveranciers met de systeembeherende organisatie ook afspraken
over het verstrekken van informatie over andere bestanden waarnaar verwezen kan
worden in het meta-informatiesysteem.
* De systeembeherende organisatie sluit een overeenkomst met degebruikers, waarin
afspraken worden vastgelegd metbetrekking tothet draaiend enup-to-date houden van
hetbasisinformatiesysteem endedaarmee gepaard gaande inhoudelijke ondersteuning.
Aanbevolen wordt omhetcontacttussende systeembeherende organisatie eneen gebruikendeinstantietelaten verlopen viaéénpersoon binnen delaatstgenoemde organisatie.
Deze persoon ('centrale' gebruiker met extra expertise) maakt intern afspraken met
medegebruikers overondermeerdearchivering enbeveiliging vandecentrale bestanden
en het beschikbaar stellen van selectie(s) uit centrale bestanden. Tegenover de extra
tijdsinvestering van deze centrale gebruiker staat uiteraard een efficiënter gebruik van
informatie.
De systeembeherende organisatie maakt met gebruikende organisaties afspraken over:
- het gezamenlijk aanschaffen van (licenties voor gebruik van) de centrale bestanden
en(nieuwe versies van)het lichteGIS-pakket,benodigd voorhet basisinformatiesysteem;
- het op verzoek geschikt maken van additionele bestanden;
- het actueel houden en toeleveren van het meta-informatiesysteem.
* De directie GRR is zelf één van de beoogde gebruikers van het informatiesysteem
(basissysteem plus de mogelijkheden van de systeembeherende organisatie). Tevens
vormtzijdeinstellingdienamenshetrijkeencoördinerende,bemiddelende, stimulerende enfaciliterende rol wilvervullen bij het ontwikkelen van het systeem 'ten algemene
nutte'. Voor het gebruik op landelijk en provinciaal niveau zal het rijk vooral stimulerend op kunnen treden. Voor het gebruik bij lokale planvorming blijft zijn rol voornamelijk faciliterend, door ervoortezorgen dathetpermanent landsdekkend systeem een
goed kaderbiedt voor ad-hocaanvullingen tenbehoeve vanuitvoeringsgerichte projecten
(herinrichting, beheer).
Om decoördinerende, stimulerende enfaciliterende rolterealiseren, bewaakt de directie
GRR enkele centrale voorwaarden voor het informatiesysteem. Daarvoor is het nodig
om een netwerk op te bouwen en in stand te houden van organisaties en instellingen
die bij financiering, verzameling of gebruik van gegevens betrokken zijn. Inzet van
mankracht, expertise en basisfinanciering vanuit de directie GRR is daartoe een voorwaarde.
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Dedirectie GRR maakt via de systeembeherende organisatie afspraken met zowel de
(interne en externe) gebruikers als de dataleveranciers. Deze afspraken betreffen:
- de volledigheid, samenhang en actualiteit van de te verzamelen gegevens;
- de harmonisatie van dataverzameling;
- het functioneren van de systeembeherende organisatie;
- het bewaken van de bruikbaarheid van het systeem voor de eindgebruikers.

Technische aspecten
Desysteembeherendeorganisatieheeft debeschikkingovereenworkstation,eenpersonalcomputerenlicenties voorzowelhetzwarealshetlichtesoftware-pakket (Arclnfo
en ArcView) alsmede voor de centrale bestanden.
Ingevalerbinneneengebruikendeorganisatiemeerdereindividuelegebruikersvoorkomen, verdient het aanbeveling om te streven naar een netwerk-formule: een centrale
serverofworkstationvoordecentralebestandeneneencentraleplotterofkleurenprinter.
Stationsvoorindividuele gebruikers metPCkunnen dan watgoedkoper worden.Alle
individuele gebruikers dienen vertrouwd te zijn met de apparatuur en een cursus van
2 of 3 dagen te volgen om vertrouwd te raken met de programmatuur.
Watbetreft deuitwisselingvanbestandentussendebeherendeendegebruikendeorganisaties,kanhetvolgendegesteldworden.Daardeactualisatievandebestandenveelal
eenlangtijdsinterval zalhebben,heeft dezeuitwisseling een lagefrequentie. Het lijkt
danooknietnodigomhiervooreengeavanceerdetechnischeinfrastructuur aanteleggen. Er kan bijvoorbeeld gewerkt worden met 'tapes'.

Kosten
Erdientrekeningmeetewordengehoudendatperwerkplekeenlicentievoorhetlichte
software-pakket aangeschaft zalmoetenwordenenveelalooklicentiesvoor(directen/of
indirect) gebruik van referentiebestanden en databronnen. Daarbij is het wel zo dat
tweedeenvolgendelicenties veelalgoedkoperzijndaneerstelicenties.Hierbij dienen
twee vragen gesteld te worden. Op de eerste plaats is het de vraag in hoeverre de
directieGRRendevijfregiodirectiesdoordata-ensoftwareleveranciers alsbehorende
tot een en dezelfde organisatie (Min. van LNV) worden gezien. Deze vraag kan
uitgebreid wordentotdesysteembeherende organisatie.Bijhetmakenvaneenraming
van dekosten is ervan uitgegaan dat de data- en softwareleveranciers bereid zijn om
hetMinisterievanLNVendesysteembeherende organisatie alséénklant tebeschouwen.
Detweedevraagisoferookeenconstructiemogelijk iswaarbij geprofiteerd kanworden van een kortingsregeling over allebij het systeem aangesloten organisaties heen.
Isditniethetgeval,danisinditopzichthetfinanciële voordeelvanhetuitbreidenvan
het aantal gebruikende organisaties gering. Deze vraag kan niet in z'n algemeenheid
beantwoord worden.Erbestaaninditopzichtbijvoorbeeld verschillen tussenleveranciers; soms is één licentie al genoeg voor onbeperkt gebruik binnen een organisatie.
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Het is op dit moment nog niet duidelijk:
a. welkeandereinstanties/organisaties dandedirectieGRRbelangstellinghebbenvoor
een permanente toegang tot het informatiesysteem, en
b. hoeveel zij bereid zijn bij te dragen in de kosten van de beherende organisatie.
Hiervoorzalnogeenmarktverkenninguitgevoerdmoetenworden.Hetzelfde geldtvoor
het uitvoeren van incidentele analyses voor derden.
Metbetrekkingtotdekostenvandataverwervingtenbehoevevanhet informatiesysteem
kan nog het volgende worden opgemerkt: over een groot deel van de informatie zou
de directie GRR waarschijnlijk ook zonder informatiesysteem willen beschikken. Het
aanschaffen van dergelijke informatie kan dus gezien worden als een onderdeel van
het algemene kennisbeleid.
Vooreen gedetailleerd overzicht vanderamingvandekosten vandestreefvariant, zie
aanhangsel7.Bijeengefaseerde invoeringvanhetsysteemintweejaar,zouhetkostenplaatje er zo uit kunnen zien als in Tabel 3.

Tabel 3

Overzicht geschatte kosten per jaar voor streefvariant (excl. BTW)
(vetgedrukt: toevoegingen/verhogingen t.o.v. rompvariant)

Soort kosten:

Jaar 1

Jaar 2

Ontwikkeling (eenmalig)

240 projektdagen
Marktverkenning 120.000
Cursus:
8.000

Cursus:

Investering*
(moet afgeschreven
worden)

Hardware:
Software:
Bestanden:

52.500
38.000
177.000

Hardware:
Software:
Bestanden:

Afschrijving per
**
jaar

Nog niet:
Dit jaar:

77.000

Nogniet:
Dit jaar:

Vaste kosten

Totaal

8.000
62.500
30.000
175.000
77.000
77.000

Personeel:
(incl. overhead)
Licenties:
29.000

Personeel:

340.000

Licenties:

50.000

ƒ

ƒ

424.500

Inclusief ƒ 82.500 voor de 5 regiodirecties in het tweede jaar
Afschrijvingen (ook voor de regiodirecties):
- hard- en software in 5 jaar
- bestanden (voorzover geen jaarlijkse licentie) in 3jaar
Voor het eerstejaar: exclusief de 240 projektdagen

64

Jaar 3 en volgende

742.500

Dit jaar:

154.000

Personeel : 340.000
Licenties:

Jl

50.000
544.000

8.3 Rompvariant
8.3.1 Afbakening
Debelangrijkste aspectenwaaropderompvariantzichonderscheidtvande streefvariant
zijn:
- voorlopigmakenalleendedirectieGRRenderegiodirectiesgebruikvanhetsysteem;
- er wordt alleen een beperkt aantal basisbestanden geconverteerd/geïmporteerd;
- er is beperkte aandacht voor het harmoniseren van de gegevensverzameling;
- het ontwikkelen van bijzondere applicaties ten behoeve van de gebruikers is een
uitzondering;
- alsvoorloperophetmeta-informatiesysteem wordteencatalogusvanrelevantebestandenbijgehouden,overeenkomstigdeinventarisatiediebinnenditprojectisuitgevoerd (zie hfdst. 5, met name aanhangsel 3).

8.3.2 Infosysteembeherende organisatie

Takenpakket
De belangrijkste taken van de infosysteembeherende organisatie beperken zich tot:
- algemeen: het draaiende en actueel houden van het basisinformatiesysteem;
- het onderhouden van contacten met de software-leveranciers over problemen met
de software en nieuwe versies;
- het aanschaffen van (de laatste versies van) de referentiebestanden en recreatieve
bestanden;
- hetgeschiktmakenvandebestandenvoorhetbasisinformatiesysteem (inclusief het
beveiligen van eventuele concurrentie-gevoelige informatie);
- hettoeleverenvande(nieuwe)geschiktgemaakteversiesaandeeindgebruikers(directie GRR);
- het bieden van inhoudelijke ondersteuning aan de eindgebruikers (directie GRR),
inclusiefhetophunverzoekuitvoerenvancomplexeanalysesmetbehulpvanARC/INFO, voor zover het operationeel houden van het systeem dit toelaat.
Organisatorische kenmerken
Intern:
Deorganisatiewaarbovengenoemdetakenondergebrachtworden,dienteenduurzaam
karaktertehebben:decontinuïteitvanhetsysteemmoetgewaarborgdzijn.Afstandvan
de beherende organisatie tot de directie GRR, als enige gebruiker, is nu minder van
belang.Debeoogdeorganisatiedientverderbereideninstaattezijnomdenoodzakelijkeexpertiseteverwervenenteonderhoudenenondersteuningteverlenenaandeeindgebruikers (inditgevaldedirectieGRR).Deexpertisebetreft vooreenbelangrijk deel
het 'zware' GIS-pakket (Arclnfo). Verder dient ook expertise op het gebied van het
lichte,doordeeindgebruikers tehanterenpakketvoorhandentezijn.Ditomeventuele
conversiestekunnencontroleren,dehanteerbaarheidvanbestandenindegatentehouden en eventuele ondersteuning bij het gebruik te kunnen bieden.
65

Inderompvariantzijndewerkzaamhedenvandesysteembeherende organisatiegeminimaliseerd.Deinschattingisdateenhalf-timeaangesteldeArclnfo-specialisthetsysteem
draaiendeenactueelmoetkunnenhouden.Inhetjaarwaarinhetsysteemopgezetwordt,
isadditionelecapaciteitsinzetnoodzakelijk.Uiteraardzaldeomvangvandezeadditionele inzet groter zijn dan bij de streefvariant.

Extern:
* De systeembeherende organisatie en dataleveranciers maken metelkaar afspraken
over:
- hetaanleverenvanruwebestandendiegeschikttemakenzijnvoorhetbasisinformatiesysteem (tijdstip, wijze waarop);
- voorwaardenwaaronderbestandenbeschikbaargesteldmogenwordenaangebruikers,
inclusief het beveiligen van concurrentie-gevoelige bedrijfsinformatie;
- kosten van de bestanden en het eventueel bewerken daarvan.
* Desysteembeherende organisatiesluiteenovereenkomstmetdegebruiker(directie
GRR), waarinafspraken wordenvastgelegdmetbetrekkingtothetdraaiendenup-to-date
houden van het basisinformatiesysteem en de daarmee gepaard gaande inhoudelijke
ondersteuning.Evenalsbijdestreefvariant wordtaanbevolen omhetcontacttussende
systeembeherendeorganisatieendegebruikendeinstantie(directieGRR)telatenverlopen via een centrale gebruiker.

Tabel 4

Overzicht geschatte kosten per jaar voor de rompvariant (excl. BTW)

Soort kosten:

Jaar 1

Jaar 2

Ontwikkeling (eenmalig)

240 projektdagen
Cursus:
8.000

Cursus:

Investering
(moet afgeschreven
worden)

Hardware:
Software:
Bestanden:

52.500
38.000
177.000

Hardware:
Software:
Bestanden:

62.500
30.000
75.000

Afschrijving per
**
jaar

Nog niet:
Dit jaar:

77.000

Nog niet:
Dit jaar:

43.500
77.000

Vaste kosten

Personeel:
(incl. overhead)
Licenties:
29.000

Personeel:
Licenties:

ƒ

ƒ

Totaal***

304.500

Inclusief ƒ 82.500 voor de 5 regiodirecties in het tweede jaar
Afschrijvingen (ook voor de regiodirecties):
- hard- en software in 5jaar
- bestanden (voorzover geen jaarlijkse licentie) in 3jaar
Voor het eerstejaar: exclusief de 240 projektdagen
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Jaar 3 en volgende
8.000

Dit jaar:

120.500

102.000

Personeel:

102.000

50.000

Licenties:

50.000

404.500

ƒ

272.500

Technische aspecten
- zie streefvariant
Vooreen overzicht vanraming vandekosten wordt verwezen naar aanhangsel 7.Ter
vergelijking wordt in Tabel 4 het globale kostenplaatje bij een gefaseerde invoering
gepresenteerd.

8.4 Vergelijking van varianten
Wanneer de kosten van beide hiervoor gepresenteerde varianten vergeleken worden,
danvaltopdatdeinvesteringeninheteerstejaar indeuitgebreidevariantmetminder
dan50%toenemen.Dezetoenamewordtgrotendeels veroorzaaktdoordeopgevoerde
(eenmalige)marktverkenning.Indelaterejaren ishetverschilgroter,enzijndekosten
van de streefvariant ongeveer het dubbele van die voor de rompvariant. Dit verschil
zit vooral in dejaarlijks terugkerende personele lasten.Immers,in de streefvariant is
depersonele capaciteit eenviervoud vandiein derompvariant. Daarnaast draagt ook
het grotere aantal (meer uitgebreide) bestanden hieraan bij.
Ook de rompvariant is een waardevol systeem. De mogelijkheden van deze variant
liggenwaarschijnlijk minstensophetniveauvanhetprototype,maardanlandsdekkend
enmetdemeestactuelegegevens.Eenprobleemisdatnunognietpreciesaangegeven
kanworden welkerecreatievegegevens wèlenwelkenietzullen zijn opgenomen.De
samenstellingvanhet 'gegevenspakket' isenerzijdsafhankelijk vaneennaderepriotering
van de gewenste gegevens door de directie GRR en anderzijds van de kosten die de
leveranciers voorhunbestandenrekenen.Dezekostenzijn nunognietbekend.Veelal
hebbenniet-commerciëledatabeherendeinstantiesnogweinigervaringmetverzoeken
omhungegevenspermanent temogen gebruiken.Zij moeten zichnogopdebeschikbaar- en prijsstelling beraden.
De streefvariant heeft, gerekend vanuit gebruikbinnen dedirectie GRR,het voordeel
dat erniet steedsnaar ad-hocoplossingen gezochthoeft teworden voorzaken dienet
buiten de standaardmogelijkheden van het basissysteem liggen. Voor het realiseren
hiervankan,dankzij deruimerepersonelecapaciteit, teruggevallen wordenopdesysteembeherendeorganisatie.Eenandervoordeelishetkunnenbeschikkenovereenuitgebreider en professioneel meta-informatiesysteem.
Inwatbreder verband heeft destreefvariant als voordeeldaterexplicietaandacht aan
deharmonisatievandegegevensverzamelingkanwordengeschonken.Erhoeft inminderemategenoegengenomentewordenmetdebestandenzoalsmendienuindenlande
aantreft. Er is organisatorische capaciteit èn een breder draagvlak om verbetering in
deonderlingeafstemming testimuleren.Dezeafstemming betreft zoweldeelementen
en kenmerken van het toeristisch-recreatief aanbod die onderdeel uitmaken van het
informatiesysteem,alsmededewijzewaaropdedataverzamelingwordtingericht(harmonisatie, standaardisatie).Dezeharmonisatie isvooralbelangrijk alserookeenparallel
vraagsysteemontwikkeldwordt.Opditvraagsysteemwordtinhoofdstuk 9uitvoeriger
ingegaan.
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8.5 Meerwaarde van het informatiesysteem voor andere gebruikers
en dataleveranciers
Wanneer we het hebben over potentiële andere gebruikers (naast de directie GRR en
deregiodirecties) dan dient in deeersteplaatsteworden gedacht aanprovincies (rechtstreeks, dan wel via IPO-beraad Recreatie en Toerisme), die op hun beurt regio's en
gemeenten kunnen interesseren, met name via recreatieschappen. Voorts kunnen ook
andererijksinstellingen (Ministerie vanEconomische Zaken (Toeristisch Beleid),Landinrichtingsdienst, Staatsbosbeheer, etc.) worden gepolst over hun belangstelling en mag
interesse worden verwacht bij organisaties die belangen behartigen van producenten
van het recreatief aanbod.
Aan degenoemde potentiële gebruikers (endataleveranciers) zalduidelijk moeten worden gemaakt wat demeerwaarde isdiehet informatiesysteem hen kan bieden. In ieder
gevalkanhet streven naar samenwerking eenkostenbesparing opleveren voor alle partijen. Naast een verbetering van de efficiency wordt een belangrijke verhoging van de
effectiviteit bewerkstelligd. Door harmonisatie van aanbodgegevens over gemeenten,
regio's enprovincies heenkunnen plannersenbelangenbehartigers beteroverde grenzen
van de plangebieden heen kijken, doordat:
a. hetbestaande aanbod inhetplan gebied directkan worden vergeleken methet aanbod
in andere gebieden, zodat overeenkomsten en verschillen kunnen worden gesignaleerd;
b. het bestaande aanbod, voor zover dat het plangebied overschrijdt, mede in aanmerking kan worden genomen.
De voordelen vaneengeharmoniseerde aanbodsgegevensverzameling worden nog veel
groter zodra het informatiesysteem niet alleen het aanbod omvat maar zichzal verbreden
naar vraag engebruik. Door de standaardisatie van datametbetrekking tothet recreatief
aanbod kunnen vraag-en gebruiksgegevens ookeenduidig daarop worden aangesloten.
Met andere woorden, vraag- en aanbodgegevens kunnen aldus op een zinvolle wijze
met elkaar geconfronteerd worden.
Organisaties die interesse hebben in een bepaald onderdeel van het recreatief aanbod
en daarover data verzamelen, kunnen via het informatiesysteem door additionele informatie hun kennis vergroten. Dit kan op drie manieren vorm krijgen:
- als zelfstandige gebruiker van het informatiesysteem;
- via het retour ontvangen van verrijkte versies van oorspronkelijk ten behoeve van
het informatiesysteem aangeleverde databestanden;
- het door de systeembeherende organisatie laten uitvoeren van speciale analyses via
het informatiesysteem.
De hierboven genoemde voordelen hebben voornamelijk betrekking op een landelijk
geharmoniseerd aanbodsysteem. Afhankelijk van waar de betreffende organisatie momenteel over beschikt, kunnen ook de algemene voordelen van het werken met het
voorgestelde informatiesysteem vooreen meerwaarde zorgen. Zo kunnen bijvoorbeeld
voor een organisatie die haar bestanden niet heeft samengebracht in een geografisch
georiënteerd systeem,degeografische presentatie- enruimtelijke analysemogelijkheden
een belangrijke meerwaarde vertegenwoordigen.
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8.6 Mogelijk ontwikkelingstraject voor een landelijk systeem
Erzijntweemogelijkheden omhetlandelijke systeemterealiseren.Deeerste mogelijkheid is dat er een systeembeherende organisatie wordt gekozen, die wordt belast met
derealisatievanhetsysteem.Detweedemogelijkheid isrealisatievanhet systeemop
projectbasis, waarna het informatiesysteem in operationele staat wordt overgedragen
aandesysteembeherende organisatie.Dezetweedemogelijkheid verdiento.i.devoorkeur. Bij het maken van de kostenplaatjes is aangenomen dat het systeem inderdaad
op projectbasis gerealiseerd wordt, en pas daarna (operationeel) wordt overgedragen
aan de systeembeherende organisatie.De schatting is dat hier zo'n 240projectdagen
mee gemoeid zijn (zie de stappen 1 t/m 3 in de volgende paragraaf, behoudens de
marktverkenning).Hetisnognietduidelijkinhoeverrederealiseringvanhetlandelijke
systeeminhetkadervanDWK-programma-onderzoek uitgevoerdkanworden,metname
in DLO-programma272.
Derompvariantiso.i.voldoendeinteressantvoordedirectieGRRomookzonderduidelijk zichtophetuitgroeien totdestreefvariant terealiseren.Dithoudtindat eventueel
almetderealisatievanderompvariantbegonnenkanwordenvoordatdeuitkomstvan
demarktverkenningbekendis.Hierbijkaninoverweginggenomenwordendathetwaarschijnlijk gemakkelijker is ombelangstelling tewekken vooreen systeemwaaraan de
directie GRRzelf zoveelwaardehechtdatmenalaandebouwisbegonnen,danvoor
een systeem waarvoor de financiële medewerking van anderen een voorwaarde lijkt
('bandwagon'-effect). Aanbevelenswaardig blijft om vooraf aan de realisatie enkele
beleidsmedewerkers ervaring op te laten doen met het prototype.
Een andere vraag is in welk tempo men een informatiesysteem wil realiseren. Het is
effectief omopkortetermijn metderealisatie vanderompvariant te starten.Immers,
deuitkomstvandedemonstratievanhetprototypeisdateendergelijk, goedterealiserensysteemwaardevollijkt.Investeringeninmetnamehard-ensoftware kunnen gefaseerd plaatsvinden. Gelijktijdig kan met een marktverkenning worden gestart om het
draagvlak voor realisatie van de streefvariant te toetsen. In paragraaf 8.7 worden de
stappenbeschrevenwaarlangshetlandsdekkendeinformatiesysteemkanwordengerealiseerd.

8.7 Stappenplan met voorlopige planning
Tegendeachtergrondvandegemaaktekeuzen,wordthetvolgendestappenplanvoorgesteld:
Stap 1:Besluitvorming/activiteitenjanuari/februari1995
- besluitvorming omtrent de samenstelling van het projectteam dat het systeem gaat
realiseren, o.a. overdeeventueleparticipatie van de systeembeherende organisatie
in dit team;
- besluitvorming omtrent de keuze van een systeembeherende organisatie;
- besluitvormingomtrentdeuitvoeringvandemarktverkenning(doorwieuittevoeren,
wietebenaderen, hoetebenaderen, wat zijn demogelijke vormen van samenwer69

king);
- cursusArcView enervaring opdoen met hetprototype doortwee beleidsmedewerkers;
van de directie GRR.
Stap 2a: Besluitvorming/activiteiten maart t/m september '95
- uitvoering marktverkenning;
- besluitvorming, gebaseerd op de marktverkenning, over het al-dan-niet uitbouwen
van de rompvariant tot de streefvariant.
Stap 2b: Activiteiten maart t/m december '95
- overdragen hard- en software aan projectteam belast met de realisatie van het systeem; aanschaffen additionele hard- en software(licenties), nodig voor realisering;
- bouwen tweede prototype, maar nu op landsdekkende schaal
(o.a.bijstellen geconstateerde tekortkomingen inheteersteprototype, onderhandelen
overkostenenvoorwaarden gebruik landsdekkendereferentie- enrecreatieve bestanden,o.g.v. prioriteiten enkosten samenstellen basispakket vangegevens, aanschaffen
en bewerken van bestanden, 'intern' harmoniseren van de verschillende recreatieve
bestanden (definities en operationalisaties), oplossen problemen die ontstaan door
de omvang van landsdekkende bestanden);
- testen tweede prototype.
Stap 3: Activiteiten januari t/mjuli '96
- operationeel maken rompvariant;
(o.a. (uniform) doorvoeren gemaaktekeuzes,beveiügen bestanden enkwetsbare delen
van het systeem, documentatie van opgenomen bestanden, voorschriften en
aanwijzingen voor gebruik);
- maken van afspraken met de systeembeherende organisatie;
- overdragen van het aanbodsysteem aan de systeembeherende organisatie;
- aantrekken/vrijmaken capaciteit binnen deze organisatie;
- inwerken van de nieuwe/vrijgemaakte medewerker(s).
Als de systeembeherende organisatie deel uitmaakt van het projectteam, kan deze
stap sneller verlopen, omdat de nodige afspraken dan al in een eerder stadium gemaakt zijn en het aantrekken en inwerken van de betreffende medewerkers al heeft
plaatsgevonden.
Wordt in stap2abesloten omhettehouden bij derompvariant, dankande ontwikkeling
van het informatiesysteem voor wat betreft het recreatieve aanbod worden afgesloten.
Vanaf dit moment kan begonnen worden met het realiseren van een parallel vraag- en
gebruiksysteem (zie ook laatste alinea van deze paragraaf).
- alleen bij keuze voor streefvariant: nadere afspraken maken met andere gebruikers
Stap 4: Activiteiten augustus t/m december '96
- operationeel rompsysteem beschikbaar stellen en houden;
- alleen bijkeuze voor streefvariant: systeemuitbreiden/aanpassenaandewensen van
additionele gebruikers (= verdere realisatie streefvariant).

70

Vanafjanuari '97 is volgens deze voorlopige planning de streefvariant operationeel.
Vanaf dat momentkan gewerkt worden aaneen parallel vraagsysteem. Deze ontwikkeling is deels afhankelijk van de perspectieven voor vraag-aanbod modellen. Naar
verwachtingisronddittijdstipdedoorDLO-StaringCentrumvoorgenomenmodelontwikkelingvoldoendegevorderdomzulkeperspectievenrealistischtekunnenbeoordelen.
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9 Inhoudelijke perspectieven voor de toekomst
9.1 Verbreding van het systeem naar vraag en gebruik
De aanzet tot ontwikkeling van het informatiesysteem voor openluchtrecreatie heeft
zichnadrukkelijk beperkttothetaanbod,metpotentiestotkwaliteitsoordelen.Kwaliteitsindicatorenzijntemetenintermenvancapaciteit(inrelatietotomvang), toegankelijkheid voor diverse vervoerswijzen, bereikbaarheid (per vervoerwijze), inrichting als
combinatiesvanvoorkomendeafzonderlijke voorzieningenenlandschappelijke context
(combinatiesvanbodemgebruikinrelatietotafstandsklassen).Dewerkelijkebeoordeling
van kwaliteiten vereist nadrukkelijk nog koppelingen aan normen.
Kwaliteit vanhetaanbodweerspiegelt zichbijeengegeven vraaginplaatskeuzen van
recreanten, rekening houdend met uitwisseling tussen meer of minder vergelijkbare
bestemmingen. Om die reden worden planningscriteria ('prestaties' in het Concern
Control System) niet alleen uitgedrukt in fysieke aanbodkenmerken, maar ook in
bezoekersaantallen en recreantenstromen. Eén van de hoofddoelstellingen is immers
hettegemoetkomenaanwensen,voorkeuren enmogelijkheden vanrecreanten,endat
vereist dat beleidsmatig gehanteerde kwaliteitsnormen die wensen, voorkeuren en
mogelijkheden zo dicht mogelijk benaderen. Dit maakt het wenselijk om het
informatiesysteem op termijn te verbreden van aanbod naar gebruik.
De weerspiegeling van aanbodkwaliteit in plaatskeuzen van recreanten geldt bij een
gegevenvraagenbijgegevenuitwisselbaarheidvanactiviteitenenbestemmingen.Door
demografische,economischeencultureleontwikkelingenkunnenvraagaspectenechter
veranderen. Een goede planning probeert op zulke veranderingen te anticiperen.
Bovendien iskennis vandevraagzijde vanbelang omwijzigingen inplaatskeuzen te
kunnen verklaren vanuit veranderingen inhet aanbod, of omhette verwachten effect
van nog te realiseren aanbodveranderingen op gedrag te kunnen voorspellen.
Tegen dezeachtergrond ishet gewenst omeenverbreding vanhet informatiesysteem
van aanbod naarvraag nate streven.Hetlijkt zelfs raadzaam diteenhogere prioriteit
tegevendande verbreding naarfeitelijk gebruik.Inz'n algemeenheid geldt namelijk
datgebruiknietlandsdekkend specifiek tenbehoevevanhetsysteemgeregistreerdkan
worden, omdat dit eenvoudigweg te kostbaar zal zijn. Dit houdt in dat voor
voorzieningen waarvan niet nu al het gebruik geregistreerd wordt (bijv. via de
entreeheffing), schattingen gemaakt zullen moeten worden.
Schattingen vanhetgebruikvaneenvoorzieningkunnenvanuitdevraagzijde ineerste
instantie gebaseerd zijn op de omvang van de lokale bevolking in het (maximale)
verzorgingsgebied van de voorziening, eventueel aangevuld met verblijfsrecreanten.
Hetopnemenvandeaantallenpotentiëlerecreanteninherkomstgebiedeniseeneerste
aanzetomregionaleverschillenindevraagtekunnen signaleren.Demogelijkheid om
afstanden te berekenen tussen herkomsten en bestemmingen geeft perspectieven om
potentieel gebruik van de bestemmingen en uitwisseling tussen bestemmingen te
analyseren en de resultaten ervan te vergelijken met gegevens overfeitelijk gebruik.
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Wil mennog een stapverdergaan,dankomen dekenmerken van depotentiële recreant
om de hoek kijken. Anders gezegd: de ene recreant is de andere niet. De geneigdheid
tot deelname aan een activiteit, danwei het bezoeken van een voorziening kan van
persoon tot persoon verschillen. Hiermee komen we dan tot de conclusie dat aan een
realistische schatting van het gebruik van voorzieningen veelal een vraagmodel ten
grondslag zal moeten liggen.
Modelontwikkeling: vraag en lokatiekeuze
In het kader van het DWK-programma-onderzoek wordt momenteel bij DLO-Staring
Centrum een vraagmodel ontwikkeld. De eerste stap was het definiëren van groepen
waarvan de leden zich hetzelfde gedragen, indien zij worden geconfronteerd met een
bepaald aanbod.Deze stapisinmiddels redelijk succesvol gezet.Detweede stap betreft
het bepalen van de omvang van de onderscheiden groepen in een bepaalde regio. Het
streven is dit te doen op grond van data die momenteel reeds landelijk aanwezig zijn
voor vrij kleine gebiedseenheden. Op deze wijze kunnen dan vervolgens ad-hoc
herkomstregio's samengesteld worden.
Als het informatiesysteem eenmaal de vraag omvat, isde volgende staphetleggen van
een relatie tussen vraag en aanbod. Het aanbodsysteem beantwoordt in eerste instantie
de vraag: 'welke activiteit kan waar ondernomen worden?'. Het vraagsysteem
beantwoordt, al-dan-niet op grond van een model, de vraag 'wie onderneemt welke
activiteit?'.Devolgendevraag isnatuurlijk dienaarhetgebruik: 'wie onderneemt welke
activiteit waar?'. Deze vraag kan door het rechtstreeks verzamelen van de gewenste
informatie beantwoord worden. In de vorige paragraaf is al gesteld dat dit veelal een
tekostbareoptiezalblijken. Bovendien 'werkt' dezebenadering alleenbijhet bestaande
aanbod: simulaties zijn vrijwel onmogelijk.
Een alternatiefis, omnaasteen vraagmodel, ooktewerken meteenlokatiekeuze-model.
DLO-Staring Centrum streeft er naar om op termijn zo'n lokatiekeuze-model te
ontwikkelen. In een dergelijk model bestaat de relatie tussen vraag en aanbod uit het
voorspellen vanhet gebruik.Hierbij gaathetvooralsnog omeen verdeling van de vraag
overdeaanwezige voorzieningen, waarbij de omvang vande vraag onafhankelijk wordt
gesteld van het aanbod. Deze ontwikkeling is voor hetbeleid relevant, omdat hiermee
naast een verbeterde behoefteraming, ook scenario-studies en simulaties tot de
toepassingen behoren.

VRAAG

-

AANBOD

V
GEBRUIK
Lokatiekeuze

In eerste instantie wordt voor het lokatiekeuze-model gedacht aan gebruik van een
voorziening opjaarbasis.Ineendergelijk model zal,opgrond vanwatnureeds bekend
is, de afstand tussen verblijfplaats envoorziening eenbelangrijke rol spelen.Een andere
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factor van belang is de uitwisselbaarheid van voorzieningen. Deze uitwisselbaarheid
is afhankelijk vandeeisen diedegebruiker aande voorziening stelt.Het vraagmodel
moet hiervoor aanknopingspunten bieden.
Hetzaluiteindelijk nietvoldoendezijn omalleentevoorspellen hoeveelbezoeken op
jaarbasis aan eenbepaalde voorziening worden gebracht. Zoisbijvoorbeeld vooreen
behoefteraming belangrijk om te weten hoevaak en in hoeverre de dag- of
momentcapaciteit van voorzieningen wordt overschreden. Dit houdt in dat:
a. deze capaciteit bekend moet zijn;
b. bekend moet zijn wanneer(dag/tijd) men gebruik maakt van een voorziening.
Inprincipevoorziethetaanbodsysteem, nakoppelingmetrelevantebeleidsnormen,in
gegevens over de capaciteit. Punt b. ligt moeilijker. Het zijn namelijk niet alleen
persoons- en voorzieninggebonden factoren die de tijdskeuze beïnvloeden. Zo speelt
ookhetweereenbelangrijke rol.Ineersteinstantiekanermetempirisch vastgestelde
verdelingssleutels gerekendworden: 'X' procentvanhetjaarbezoek vindtplaatsopde
'Y' drukste dagen.
Momenteel is,voorzoverbekend,deprovincieZuid-Holland het verstgevorderdmet
het ontwikkelen van een vraag-aanbod systeem, genaamd RIS.Binnen het vraagdeel
vandit systeemishetmogelijk schattingen optevragen vanhoeveelinwonersuiteen
gemeente op de maatgevende dag een bepaald type voorziening (bijv. zwemoevers)
bezoekt. Hierbij is een uitsplitsing naar leeftijdskategorie mogelijk. Er wordt nog
gewerkt aan een module waarin de vraag gekonfronteerd wordt met het beschikbare
aanbod. Het is de bedoeling om hierbij rekening te houden met de afstand die men
bereid isafteleggen.Deverdereontwikkeling vandit systeem verdient zeerzekerde
aandacht.

9.2 Verdere verbreding van het systeem
Op den duur geeft de drieluik vraag, aanbod en gebruik een goede basis voor een
verbeterdebehoefteraming vooropenluchtrecreatie.Bijeenvoortgaandedecentralisatie
en privatisering zal de rijksoverheid echter steeds sterker willen sturen op afstand.
Behoefteramingen op regionaal of nationaal niveau geven dan wel gewenste of
onaanvaardbareveranderingeninhetaanbodaan,maarnognietdewijze waaropzulke
veranderingen gerealiseerd of tegengehouden kunnen worden. De aansturing van
verzelfstandigde rijksdiensten, lagere overheden, particuliere belangenorganisaties en
commerciële bedrijven zal dan ook naar verwachting van toenemend belang worden,
methetrijkalséénvan departners in netwerken.Erontstaat behoefte aan verbreding
van behoefteraming naar aanbodsturing.
Tegendezeachtergrond verdienthetaanbeveling omtezoekennaar gestructureerdere
wijzen van informatieverzameling over beheer enplanning door zelfstandige actoren
indesector.Hetisteverwachten datopdenduurookhetinformatiesysteem verbreed
kan en moet worden naar beheer en planning.
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9.3 Algemene overwegingen bij de genoemde verbredingen
Het opzetten van een informatiesysteem voorrecreatief aanbod vereist een relatief forse
inspanning. Zo'n investering wordt extra de moeite waard naarmate erbetere perspectieven zijn op verbreding van het systeem waardoor deeffectiviteit meer dan evenredig
toeneemt. Een belangrijk deel van de basisinvestering bestaat immers uit hardware,
software enreferentiebestanden, alsookuithetopbouwen vanexpertise.Hetgaat daarbij
om algemene faciliteiten die zonder veel meerkosten ook voor parallelle systemen
kunnen worden ingezet. De variabele kosten die wel bij elke verbreding fors kunnen
toenemen, bestaan vooral uit additionele databestanden.
De structuur van het informatiesysteem voor het aanbod is zodanig dat deze voor
verbreding slechts ondergeschikte aanpassingen zal vereisen. De geografische lokatie
en deopbouw naar voorzieningen, c.q. routedelen en administratieve gebiedseenheden
lijkt op voorhand geschikt om er ook gegevens over gebruik, beheer en planning aan
toe te voegen. Het vastleggen van beheerders van voorzieningen en routes is een
aanvullende garantie voor koppeling van gegevens over beheer en planning.
Alles overziende,ishetverstandig omhetGRR-informatiesysteem inzijn volle breedte
ineenbepaaldevolgordeteontwikkelen.Vanurgentbelang zijn vooralde koppelingen
van aanbod met vraag en gebruik. Dit niet alleen om de in paragraaf 9.1 genoemde
redenen, maar ook omdat dit het systeem een belangrijke meerwaarde geeft voor
gebruikers buiten de directie GRR, en daarmee het draagvlak voor nog verdere
verbreding kan vergroten. Mede op deze gronden wordt daarom het volgende traject
aanbevolen:
a aanbod;
b vraag;
c gebruik;
d/e beheer/planning.
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10Conclusies en aanbevelingen
De directie Openluchtrecreatie van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij (de toekomstige directie Groene Ruimte en Recreatie) acht de tijd gekomen
omdevoorhaarsectorrelevanteinformatieopeenmeersystematischeengeïntegreerde
wijze beschikbaar te krijgen. Hiertoe heeft zij eind 1993 aan DLO-Staring Centrum
(SC-DLO) en het Nederlands Research Instituut voor Recreatie enToerisme (NRTT)
opdrachtgegevenvooreenstudienaardehaalbaarheidvaneengeografisch georiënteerd
informatiesysteem (GIS)voorhetrecreatieve aanbodinNederland.Uitgangspunt was
daarbij zo veel mogelijk gebruik te maken van reeds beschikbare data.
Metdezestudieheeft denieuwedirectieGRReenaanzetgegeventotdeontwikkeling
vanhetbeoogdeinformatiesysteem voorhetrecreatieve aanbod.Hetstreven isomde
verdere stappen,nodig omtekomen toteenpermanentlandsdekkend systeem, samen
met anderebelanghebbenden tezetten. Dit rapport, tesamen met het inhet kader van
hetproject ontwikkeldeprototype van het voorgestelde systeem,kanduidelijk maken
watdedirectie GRRvoor ogen staat.Opgemerkt zij daterinhetproject nadrukkelijk
naar is gestreefd het informatiesysteem zodanig op te zetten, dat gemakkelijk aan
wensen van andere gebruikers dan de directie GRR tegemoet kan worden gekomen.
Inhoofdstuk 2is,opbasisvandeinformatiebehoeften vandedirectieGRRendedaar
bekende behoeften in de sector, ingegaan op de mogelijkheden die het systeem zou
moetenbieden.Watbetreft degewenstegegevensisgekozenvoordevolgendestrategie:
inhoudelijk smal,maarruimtelijk gedetailleerd.Deinvulling vandeinhoudelijke kant
is vooral gebaseerd op de beleidsnota 'Kiezen voor Recreatie'. Zo is voor het
karakteriseren van voorzieningen gekozen voor de volgende aspecten: capaciteit,
geschiktheid, voorzieningenniveau, beheer, toegankelijkheid, bereikbaarheid en
landschappelijke context.
Degemaaktekeuzevoorvoorzieningenenandereruimtelijke elementenenhunkarakteristiekeniseenvoorlopige.Mochtenerandereinstantiesoforganisatiesgeïnteresseerd
zijn in het, samen met de directie GRR,realiseren enin stand houden van eenlandsdekkend informatiesysteem, dan kunnen er aanpassingen plaatsvinden, met name in
dezinvanuitbreidingen.Dergelijkeaanpassingenhebbennagenoeggeenconsequenties
voor de structuur van het systeem. Het verdient dan ook sterke aanbeveling om te
strevennaareenzobreedmogelijk systeeminsamenwerkingmetpartnersindesector.
Dekeuzevooreengedetailleerde wijze vanopnemen vanruimtelijke informatie heeft
wel direct gevolgen voorde structuur vanhet systeem.Doortekiezen vooreen grote
mate van detail wordt bereikt dat gegevens van verschillende bronnen probleemloos
gecombineerd kunnen worden inéén systeem. Hierbij gaathetniet alleen omeen het
gecombineerdkunnenpresenterenvandediversegegevensinéénkaartbeeld.Eenander
belangrijk voordeelishetkunnenverkrijgen vannieuweinformatiemiddelsruimtelijke
analyses.Aanbevolen wordtomvasttehouden aandehogematevanruimtelijk detail
hetgeen de flexibiliteit van het systeem sterk ten goede komt.
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In hoofdstuk 3 is een gegevensmodel gepresenteerd, waarin meer specifiek wordt
aangegeven welke gegevens hoe in het systeem zouden moeten worden opgenomen.
Inhoofdstuk 5worden deuitkomsten vaneen inventarisatie van bestanden met gegevens
over het recreatieve aanbod en andere relevante bestanden behandeld. In hoofdstuk 6
is vervolgens gekeken in hoeverre de door de directie GRR gewenste gegevens reeds
nu verzameld worden, en de beschikbaarheid van deze gegevens voor het informatiesysteem.De algemene conclusie isdatervoldoendeperspectieven zijn vooreen redelijk
breed systeem met goede mogelijkheden voor de genoemde aspecten: capaciteit,
geschiktheid, voorzieningenniveau, beheer, toegankelijkheid, bereikbaarheid en
landschappelijke context.
Om tegemoet te komen aan de gevarieerdheid in de gewenste analyse- en presentatiemogelijkheden vanhetinformatiesysteem, wordt inhoofdstuk 4eentwee-sporen aanpak
voorgesteld, waarbij gebruik wordt gemaakt van standaard software. Aanbevolen wordt
om vast te houden aan deze opzet, waarin wordt gewerkt met twee GIS-pakketten:
1. een 'zwaar' pakket waarmee demeest complexe analyses uitgevoerd kunnen worden
en dat door een specialist moet worden gehanteerd;
2. een 'licht' pakket waarmee de meest voorkomende vragen kunnen worden beantwoord en dat de beleidsmedewerkers van de directie GRR zelf kunnen hanteren.
Rondom het lichte pakket wordt het zogenoemde basisinformatiesysteem opgebouwd.
Dit systeem bevat (in eerste instantie) de voor de directie GRR belangrijkste (en
actualiseerbare) bestanden. Deze bestanden vormen ook de basis voor de complexe
analyses die door de GIS-specialist worden uitgevoerd.
Inaansluiting opdetwee-sporen aanpakwordtvoorgesteld een meta-informatiesysteem
op te zetten waarin informatie over additionele bestanden betreffende het recreatieve
aanbod wordt bijgehouden. Dergelijke bestanden kunnen eventueel opad-hocbasis aan
het informatiesysteem gekoppeld worden, al dan niet na voorbewerking door de GISspecialist.
Inhoofdstuk 7wordtingegaan ophetinhetkader vanhetproject ontwikkelde prototype
voor de provincie Utrecht. Vanwege het gebruik bij rijks- en andere overheden is
ARC/INFO gekozen als zwaar pakket. Voor het lichte pakket zijn vervolgens drie
alternatieven beoordeeld (alleonderWindows):AreView 2.0,Atlas*Gis 2.0en Maplnfo
3.0. Vanwege de goede uitwisselbaarheid met ARC/INFO, is gekozen voor ArcView
2.0.Een andere belangrijke keuze was die van dezogenaamde referentiebestanden, die
het geografische hart van het systeem vormen. De mogelijkheden van het systeem zijn
gedemonstreerd, maar het is wenselijk om de beleidsmedewerkers zelf ervaring met
het prototype te laten opdoen. De resultaten van de demonstratie zijn voldoende
bevredigend om hetzelfde of een vergelijkbaar pakket aan te bevelen voor de feitelijke
opbouw van het permanente, landsdekkend systeem.
Hoofstuk 8concentreert zich opderealisatie van eenpermanent landsdekkend systeem.
Er wordt met name ingegaan op de organisatie van het systeembeheer en het (totale)
kostenplaatje. Erworden twee varianten geïntroduceerd die in eikaars verlengde liggen:
de rompvariant en de streefvariant. De structuur van het systeem verschilt in beide
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varianten niet wezenlijk; deverschillen zitten voornamelijk inhet aantal gebruikende
organisaties en de aan het systeem gekoppelde personele capaciteit.
In de rompvariant is de directie GRR de enige gebruiker. Verder heeft de systeembeherende organisatie een beperkte bezetting. Hierdoor blijft erweinig tijd over voor
zakendienietrechtstreeksbetrekking hebben ophet 'draaiend' enactueelhouden van
het basisinformatiesysteem. Voor het meta-informatiesysteem betekent dit dat alleen
een catalogus van relevante bestanden wordt bijgehouden. Niettemin wordt dit
rompsysteem waardevol genoeg geacht voor de directie GRR om het, ook zonder
perspectief op uitgroei tot het streefsysteem, op te zetten en in stand te houden.
Indestreefvariant zijn er,naastdedirectieGRR,ookanderegebruikersuitoverheidsinstanties, beleidsondersteunende instellingen en branche-organisaties. De personele
capaciteit van de systeembeherende organisatie (niet de directie GRR) is aanzienlijk
uitgebreider. Hierdoor kan,naast het in stand houden vanhet basissysteem, tegemoet
gekomen worden aan gebruikerspecifieke wensen. Ook wordt voorzien een verdere
uitbouwvanhetmeta-informatiesysteem. Verderkanmeeraandachtgeschonkenworden
aanzakenalshetharmoniserenvandegegevensverzameling.Voorwaardelijktweldat
deextrakostenvandestreefvariant (vooreenbelangrijkdeel)gefinancierd wordendoor
deadditionele gebruikers.Een marktverkenning moetdebelangstelling van derden in
kaart brengen.
Aanbevolen wordtomzo spoedigmogelijk te starten metderealisering vanderompvariant en tegelijk een nadere marktverkenning uit te voeren voor de streefvariant in
samenwerking metanderepartners.Dezelijn, uitgewerkt in een stappenplan, voldoet
aan de wens tot een breed draagvlak en leidt ook inhoudelijk tot een verrijking. Het
rompsysteemkanmedio1996operationeelzijn.Wordtergekozenvoorhetrompsysteem
uit tebouwen totde streefvariant, dan kan deze variant begin 1997 operationeel zijn.
In hoofdstuk 9, tenslotte, wordt ingegaan op een inhoudelijke uitbreiding van het
systeem, in eerste instantie tot vraag en gebruik. Betoogd wordt dat zo'n uitbreiding
een belangrijke meerwaarde geeft aan reeds voor het aanbodsysteem te makeninvesteringen.Eendergelijkeuitbreidingmaakthetsysteemextrawaardevolvooranderedan
rijksoverheden:terwijl men misschien voornamelijk geïnteresseerd is in het 'eigen'
aanbod, moet indepraktijk vaakrekening gehouden worden metvraag vanbuiten de
eigen grenzen. Aanbevolen wordt wel om met een dergelijke uitbreiding te wachten
tot het aanbodsysteem grotendeels uitgekristalliseerd is.
Dezestudieheeftaangetoonddatergoedeperspectievenzijnvooreeninformatiesysteem
opeenadequatetechnischeenorganisatorischebasisdatruimtelijkeinformatie ontsluit,
te beginnen met het recreatieve aanbod. Zo'n permanent, landsdekkend
informatiesysteem ondersteunt een efficiënt en effectief recreatiebeleid op diverse
niveaus.
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