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1 Inleiding
De PDOK Geodatastore is een overheidsvoorziening voor het gemakkelijk ontsluiten van geodatasets
van de overheid. De Geodatastore biedt elke overheid de mogelijkheid tot het kosteloos uploaden van
bestanden, inclusief beschrijving van een compacte set metadata.
De Geodatastore is geen voorziening waarin met behulp van de self service-faciliteit viewservices
kunnen worden gepubliceerd. Voor koppelvlakken -en voor overig maatwerk- moet contact worden
opgenomen met PDOK.
De Geodatastore wordt beheerd door PDOK.
PDOK beheert ook het Nationaal Georegister (NGR), de catalogus van geo-informatie in Nederland.
Naast de PDOK-services vindt u hier verwijzingen naar Nederlandse datasets en webservices. De
metadata van de bestanden die u via de PDOK Geodatastore uploadt, komt in het Nationaal
Georegister terecht. Daarmee maakt u uw dataset breed vindbaar en downloadbaar.
Dit document beschrijft de voorwaarden waarbinnen de PDOK Geodatastore kan worden gebruikt.

1.1 Leeswijzer
Deze Producten- en Diensten Catalogus voor de Geodatastore (hierna als PDC aangeduid) beschrijft
in hoofdstuk 2 de Geodatastore als voorziening. Hoofdstuk 3 beschrijft de dienstverlening die met de
Geodatastore wordt geleverd. De gebruiksvoorwaarden die bij de Geodatastore behoren, komen in
hoofdstuk 4 aan de orde.

1.2 Versiebeheer
Deze PDC is aan verandering onderhevig. Om die reden is het raadzaam om te verifiëren of u
beschikt over de laatste versie van deze PDC, die beschikbaar is via www.pdok.nl.
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2 Geodatastore
In dit hoofdstuk is de karakteristiek van de PDOK Geodatastore beschreven.

2.1 Gebruiksdoel Geodatastore
Overheden hebben behoefte aan het eenvoudig beschikbaar maken van open geodata. Het GIberaad en de PDOK Regiegroep, ondersteund door Ministerie BZK, de provincies en de G4gemeenten, hebben daarom besloten om de PDOK Geodatastore in het leven te roepen. De
Geodatastore is gezamenlijk gefinancierd. De ontwikkeling kwam voor rekening van de PDOKpartners Ministerie van I&M, Ministerie van EZ, Rijkswaterstaat en Kadaster. Het jaarlijkse beheer
wordt bekostigd door Ministerie van BZK (KOOP), de provincies en de G4-gemeenten.

2.2 Kenmerken Geodatastore
De Geodatastore kent als voorziening de volgende elementen:
 kosteloos uploaden
 door overheden
 van geodata (= data voorzien van een ruimtelijke component)
 kosteloos downloaden voor iedereen
 eenvoudige, laagdrempelige upload, met beperkte metadata
 laagdrempelige toegang (geen contract/aansluitvoorwaarden)
 metadata in NGR, zoeken in NGR
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3 Dienstverlening
In dit hoofdstuk worden de dienstverlening en de bijbehorende generieke randvoorwaarden
beschreven.

3.1 Uploaden
Voor het uploadproces gelden de volgende afspraken:
 De uploadfunctionaliteit is bedoeld voor overheden
 Uploaden vindt uitsluitend plaats d.m.v. een gevalideerd account bij het Nationaal Georegister
 De hoeveelheid uploads die één aanbieder mag verrichten, is onbeperkt, maar dient in
redelijkheid plaats te vinden, bijvoorbeeld uit oogpunt van performance
 Er geldt geen limiet voor de bestandsgrootte. Niettemin kan de praktijk beperkingen stellen
aan de bestandsomvang, met name gerelateerd aan de IT-infrastructuur

3.2 Beschikbaarheid en performance
3.2.1 Beschikbaarheid
PDOK streeft naar een adequate beschikbaarheid van de Geodatastore.
3.2.2 Performance
De PDOK Geodatastore wordt zodanig ingericht dat zowel het upload- als het downloadproces
voldoet aan gangbare performance-vereisten.

3.3 Openstelling
3.3.1 Openstelling
De PDOK Geodatastore kent een openstelling van 7 x 24 uur, behoudens verstoringen, gepland
onderhoud en calamiteiten. De beheerorganisatie is erop ingericht om verstoringen zoveel als
mogelijk te voorkomen of snel en adequaat op te lossen, tijdens kantooruren.
3.3.2 Back-up
De Geodatastore kent een back-up-voorziening.
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4 Gebruiksvoorwaarden
4.1 Algemeen
Handelen in de geest van het gebruiksdoel
PDOK verwacht dat u als collega-overheid het gebruiksdoel (zie 2.1) respecteert en dat u de PDOKGeodatastore niet oneigenlijk gebruikt.
Problemen
PDOK gaat er vanuit dat overheidspartijen die de Geodatastore gebruiken zich van hun
verantwoordelijkheid bewust zijn en dat niemand opzettelijk een ander schade berokkent. Bij
problemen gaan we daarom altijd eerst in gesprek. Als dat niet afdoende is, lossen we het langs de
bestuurlijke weg op. Hierbij roepen we zo nodig hulp in van een onafhankelijke deskundige (arbitrage).
Klantvragen
Inhoudelijke vragen van gebruikers over data in de Geodatastore worden beantwoord door de dataprovider.

4.2 Disclaimer
4.2.1 Inhoud van de data
De PDOK Geodatastore ontsluit actuele en betrouwbare data afkomstig van overheden. Als zodanig is
PDOK niet verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van deze data. PDOK gaat in dit kader uit
van een ‘zelfreinigend vermogen’. PDOK heeft geen mechanisme dat de inhoud van de data checkt.
PDOK sluit derhalve iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke
aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de inhoud (ook wel: content) van
deze data.
Data in de Geodatastore die naar het oordeel van PDOK in strijd is met de wet en/of de goede zeden,
wordt door PDOK zo spoedig mogelijk verwijderd. PDOK behoudt zich daarbij het recht voor dit te
doen zonder voorafgaand overleg met of voorafgaande toestemming van de data-aanbieder.
4.2.2 Licenties
De in de Geodatastore opgenomen open geodata van de overheid behoort bij voorkeur tot het
publieke domein (CC0- dan wel Public Domain-verklaring). Deze geodata mag dan ook door iedereen
voor elk doeleinde worden gebruikt. Een data-provider kan zijn geodata echter voorzien van een
gebruiksbeperkende CC-BY licentie.

5

Producten- en Dienstencatalogus PDOK Geodatastore Data-aanbieders

