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1.

Highlights

Serviceniveau
PDOK werkte in Q3 intensief aan het verder verhogen van haar serviceniveau (naar A-dienstverlening). De
bijbehorende, fasegewijze migratie van PDOK naar het vereiste JAP/PLP-platform is eind september afgestart.
De transitie naar dit nieuwe IT-platform heeft daarbij noodzakelijkerwijs prioriteit moeten krijgen boven de release
van datasets, die als gevolg daarvan nu gepland staan voor oktober en november.
PDOK Light
Vanuit het GI-beraad is onderzoek geïnitieerd naar een light versie van PDOK. Dit onderzoek wordt momenteel
uitgevoerd door Geonovum. Het light-concept gaat in de kern om het -bij een lager serviceniveau- ontsluiten van
uitsluitend downloads van geodatasets, mogelijk inclusief datasets van lagere overheden. Er ligt nog een aantal
vraagpunten, waaronder de financiering van dit concept.
Topografische kaart in 3D
Kadaster en TU Delft zijn bezig met de ontwikkeling van een topografische kaart in een driedimensionale view.
Het betreft het beschikbaar stellen van de TOP10NL uit de BRT in combinatie met de afgelopen voorjaar
ontsloten nieuwe hoogtegegevens uit AHN-2. Gestart wordt met een dataset van de gemeente Valkenburg (L),
als download. Daarnaast loopt onderzoek naar het beschikbaar stellen van een volledige NL-dataset als
download via de website van PDOK.
Webrichtlijnen
Het PDOK Loket (pdok.nl) is achterliggende periode tegen het licht gehouden van de actuele webrichtlijnen
(bedoeld om overheidswebsites zo toegankelijk mogelijk te laten zijn). De in de bijbehorende inspectie en
hercertificering door Centric geconstateerde onvolkomenheden zijn verholpen, waarna PDOK de hercertificering
positief heeft afgerond (zichtbaar op de website van PDOK door middel van het logo met het groene poppetje en
drie sterren).
Verder bracht PDOK de hoge resolutie luchtfoto van 2014 in productie. Deze is afkomstig van de Landelijke
Voorziening Beeldmateriaal en als zodanig alleen beschikbaar voor leden van het inkoopconsortium.
Gebruik
Het totaal aantal hits op de PDOK-services bedraagt in Q3 295.774.904. De maanden juli en september vallen
daarbij op door het hoge aantal. Het totaal aantal van Q3 is eveneens hoger dan het totaal aantal van Q2 van dit
jaar. Tot en met Q3 is het aantal hits: 739.049.541.
Het gebruik van het NGR is in de zomermaanden wat teruggelopen, maar vertoont in september weer een piek.
De voortschrijdend gemiddelde beschikbaarheid van de PDOK INSPIRE-services van de afgelopen twaalf
maanden is 99,73%.
In dit rapportagekwartaal was er een aantal kleine verstoringen op enkele datasets of infrastructuur:
vanwege een verstoring waren enkele viewservices (WMS, WMTS en WMS) tijdelijk niet of minder goed
bereikbaar
LV Beeldmateriaal WMS services tijdelijk niet beschikbaar
In het afgelopen kwartaal is er 1 nieuwe organisatie aangesloten op PDOK Basis.
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2.

Gebruik PDOK services

In onderstaande grafiek wordt het totaal aantal hits van de PDOK-services weergegeven. De grafiek toont het
gebruik per maand in 2014.
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* de totaalcijfers voor de maanden januari t/m juni 2014 zijn gecorrigeerd omdat niet alle hits waren
meegenomen. De cijfers zijn daarom bij de Q3-rapportage met terugwerkende kracht met circa 20% opgehoogd.
Het totaal aantal hits op de PDOK-services bedraagt in Q3 295.774.904.
De maanden juli en september vallen daarbij op door het hoge aantal. Het totaal aantal van Q3 is eveneens
hoger dan het totaal aantal van Q2 van dit jaar.
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Onderstaande grafiek toont de tien PDOK services met het hoogste totaal aantal hits van het
afgelopen kwartaal.
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De BRT-Achtergrondkaart blijft het meest gebruikt en vertoont in juli en september een piek van ca. 65.000.000
hits per maand.

3

Rapportage
3e kwartaal
2014

3.

Gebruik Nationaal Georegister (NGR)

In onderstaande grafiek wordt het gebruik van het Nationaal Georegister weergegeven door middel van het totaal
aantal hits op de server. De grafiek toont het gebruik per maand van afgelopen kwartalen.

Totaal aantal hits NGR
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* de totaalcijfers voor de maanden januari t/m juni 2014 zijn gecorrigeerd omdat niet alle hits waren
meegenomen. De cijfers zijn daarom bij de Q3-rapportage met terugwerkende kracht met circa 20% opgehoogd.
Het gebruik van het NGR is in de zomermaanden wat teruggelopen, maar vertoont in september weer een piek.
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4.

Beschikbaarheid PDOK services

In onderstaande grafiek wordt het gemiddelde van de beschikbaarheid van de PDOK INSPIRE-webservices
weergegeven. De grafiek toont het gemiddelde van elk van de achterliggende twaalf maanden.
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In het rapportagekwartaal waren er slechts een paar kleine verstoringen van de PDOK-services. Gemiddeld was
dat 10 minuten voor zowel de view- als de download services over het hele kwartaal.
De voortschrijdend gemiddelde beschikbaarheid van de INSPIRE-services van de afgelopen twaalf maanden is
99,73%.
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