Investeringsvoorstel
Ontwikkeling Nationale digitale tweeling Infrastructuur
Stimulering Ecosysteem van gebruik en toepassing

Digitale Tweeling
Fysieke Leefomgeving

Nederland
werkt aan
vijf grote
opgaven
Maatschappelijke opgaven
fysieke leefomgeving

Ontwikkeling Digitale tweelingen in nationaal perspectief

Stimuleren
gebruik en
ontwikkeling
Ecosysteem
van digitale
tweelingen

Hoe Digitale Tweeling
Infrastructuur ontwikkelen?

10 Fieldlabs
werken aan
DTFL

Programmatische aanpak langs drie lijnen:
1.

2.

3.

10 fieldlabs werken aan concrete
maatschappelijke opgaven en ontwikkelen
deelaspecten van de Digitale Tweeling Fysieke
Leefomgeving

Programma
ontwikkeling
DTFL

Opschaling naar nationaal niveau vraagt om
Nationale DT infrastructuur
Bevorderen toegang rekenmodellen en
simulaties over deelaspecten van de fysieke
leefomgeving i.s.m. aanwezige Ecosysteem
van DT’s

Nationale DT

Infrastructuur

Ecosysteem
DT
Fysieke
Leefomgeving

Maatschappelijke opgaven

Fieldlabs

Baten

Partners

Klimaatadaptatie

Woningbouwopgave
Flevoland

Door visualisatiesd stimuleren
van samenwerking en
oplossend vermogen
betrokkenen

Provincie, gemeenten,
omgevingsdiensten,
TNO

Energietransitie

Versterkingsopgave
Groningen

Gemeenten krijgen meer regie
op proces en kunnen met
bewoners opties uitwerken

Prov/gem/watersch.,
Min EZK, NAM, RVO,
Hanze Hogeschool

Landbouwtransitie en
landelijk gebied

Woningbouwopgave
Vervangingsopgave

Aspecten van opgaven:
Sociale leefomgeving
Econ. groeipotentieel

Vierdaagse Nijmegen
evenementen
Integraal
Riviermanagement

Gemeente Nijmegen,
Nationale Politie,
Kadaster, Cyclomedia
Rijkswaterstaat,
provincies
Waterschappen

Gezonde Leefomgeving

Doorontwikkelen Groenebatenplanner (RIVM) door
koppeling aan realtime
basisreg. en private modellen

RIVM, Utrecht,
Zwolle, Amersfoort
Tygron, ESRI

Slimme mobiliteit/
slimme bruggen

Modeloptimalisatie door
actuelere data uit (realtime)
basisregistraties; faciliteren
opschaalbaarheid van model

Provincie Z-H

Gezonde landbouw

Effecten stikstof en scenario’s
natuur en waterhuishouding
doen

Provincie Z-H

Slimmer ontwerpproces
vervanging van
assets/kunstwerken

RWS, provincies,
gemeenten, ...

Ruimtelijke effecten en
ruimtelijke maatregelen
virusverspreiding en
kwetsbaarheid van de bevolking

Tilburg, Zwolle, CBS,
Geodan, EC Joint
Research Research

Betere besluitvorming door
inzicht in energiegebruik, verlies, -productie en
ruimtelijke gevolgen

TNO

Vervanging nat. infra
wegen, dijken, bruggen
Covid-19

Veiligheid
Functioneren overheden

Trainen veiligheidsmensen en
door simulaties doorgronden
van veiligheidsmaatregelen;
opschaling naar andere
gemeenten
Verbeteren waterveiligheid door
data boven- en ondergrond;
verbinden met DT’s
objectniveau

Energietransitie in de
gebouwde omgeving

Proces aanpak Fieldlabs
Maatschappelijke
waardecase (MW)

Kenmerken:
• Inzet domeinkennis uit Ecosysteem
• Verzamelen Geodata uit diverse
domeinen (boven en ondergrond)
• Gericht gebruik rekenmodellen en
voorspellende modellen
• Met 3D visualisatie in beeld brengen
van knelpunten en dilemma’s.
Leidt tot:
• Aanscherping vraagstuk en keuzes.

in kwalificeerbare
en kwantificeerbare
baten

Lessons learned
voor & van
andere fieldlabs

Proces van
samenwerken

4)
Reflecteren
& bijstellen

Creëren van
maatschappelijke
& stakeholder
waarde

Ontwikkelen
& toepassen
digitale
tweeling

Externe
kennis van
kennisinstellingen

3) Ontwikkelen
ruimtelijke
alternatieve
scenario’s
met stakeholders

+

Waardeprofiel

Waardeprofiel
stakeholders
Waardeprofiel
stakeholders
stakeholders

in kwalificeerbare
en kwantificeerbare
baten

1) Verzamelen
van feiten/ data/
kennis/ modellen/
technologie

INNOVATIE
LEERCYCLUS
FIELDLABS

2) Visualiseren
van de fysieke
leefomgeving in een
digitale tweeling

Externe
kennis van
data- en
softwareleveranciers

Nationale digitale tweeling infrastructuur
Publiek en privaat
samenwerking
Ontwerpprincipes:

FAIR:
- Vindbaar
- Toegankelijk
- Interoperabel
- Herbruikbaar

Publiek en privaat
Publiek en privaat

Publiek

Standaardisatie
afspraken

Data delen
Coalitie
Openheid/
transparantie

Inclusiviteit

Community Spelregels
gebruik en kennis delen

Rechtvaardig
heid

Doelgerichheid

Governance DT
Infrastructuur
Betrokkenheid

Participatie en
beïnvloeden

Controlbeerbaarheid

Kookboek

Soevereiniteit

Leiderschap

Data-infrastructuur
Integratie- architectuur
DT Thema

DT Thema

Statische sectorale data

Diensten- en
gegevenscatalogus

DT Thema

DT Thema

Dynamische data

Referentiegrondslag: Basisregistratie GEO

DT Thema

Modellen

Register met
algoritmen

Deze data-infrastructuur is een op API’s gebaseerde infrastructuur. Het is dus van belang dat de private en publieke partijen op dezelfde principes
varen zodat voor de gebruikers de informatie op dezelfde manier benadert kan worden.

Doorontwikkeling
Nationale GeoInformatie
Infrastructuur
• Anno 2021 gerealiseerd:
•
•
•
•
•
•

7 basisregistraties
Kernregistraties
INSPIRE
Nationaal knooppunt PDOK
Meer dan 20 miljard hits in 2020
Rapportcijfer gebruik 7,3

Anno 2026 is er een upgrade noodzakelijk voor opschaling
• Groei platform > 100 miljard hits
• Ontsluiting volgens common ground principes (Data bij de
bron)
•
•
•
•

Samenhangende object registratie (DIS-GEO)
Uitbreiding netwerkgegevens
Integraal 3D
Hogere actualiteit inwinning door Artificial Intelligence

Kennis en modellen
fysieke leefomgeving
• Om kwantitatieve opgaven te kunnen bepalen,
alternatieven te visualiseren en maatregelen te
kunnen doorrekenen zijn reken- en
visualisatiemodellen noodzakelijk.
• Dit investeringsvoorstel beoogt de drempels voor
het gebruik van deze rekenmodellen te
verkleinen.

• Waar noodzakelijk en mogelijk worden
aansluitvoorwaarden gerealiseerd, koppelvlakken
gemaakt en het DT platform geschikt gemaakt
voor het ontsluiten en visualiseren van
modeluitkomsten.
• Momenteel zijn de volgende modellen in beeld.
In overleg kennisinstituten en marktpartijen
stakeholders wordt thans nagegaan welke
drempels kunnen worden weggenomen.

Opgaven

Ontwikkelde modellen

Woninbouwopgave

LUMOS, PRIMOS, LMS, atlas natuurlijk
kapitaal, risicokaart

Landbouwtransitie

AERIUS, atlas natuurlijk kapitaal

Klimaatadaptie

SOBEK, Nationaal Water Model, 3Di,
Atlas Leefomgeving, Klimaateffectatlas

Vervanging
infrastructuur

zie o.a. helpdeskwater.nl; TNO
modellen Ondergrond,
Assesmanagement

Energietransitie

zie keuzehulp energiemodellen
https://etrm.nl

Nationale DTFL infrastructuur ten dienste van
DT
Energiesysteem

Interbestuurlijk
Uitbouw DSO

Rioned
DT
Afvalwater

WUR
DT Boerenbedrijf

Connekt - Datmobility
DT Mobiliteitssysteem

DSGO - Woonconnect - DIGIGO
DT gebouwde omgeving

Deltares
DT Ondergrond en
Infrastructuur
BZK- DISGEO
Nationale Geo-Informatie Infrastructuur
Fundament, bronnen van ruimtelijke data

Eco-systeem DT’s
Fysieke Leefomgeving

JRC

Geobusiness

BZK
Europa

Planbureaus

EZK
Rijk

BedrijfsIngenieurs
• DT instrument voor gehele ecosysteem
leven
bureaus
• Samenhangende set van afspraken en
best practises voor gebruik DT’s
Eco systeem
TNO
van DT’s
Fysieke Leef• DT’s onderling verbonden
omgeving
KennisUniversi
instelteiten
lingen
• Gebaseerd op nationale infrastructuur
RIVM
waarin data, modellen, visualisaties zijn
Deltares
opgenomen.
Gemeen
-ten
• Gebouwd met ethische ontwerpprincipes
Smart
• Spelregels en standaarden ontstaat vanuit
City’s
de quadriple helix samenwerking.

LNV
I&W en
RWS

Provincies

IDA

Burgers en
maatschappelijke
organisaties

Waterschappen

Nationale
Digitale
Tweeling
Infrastructuur
Fysieke
Leefomgeving

• Betrekken stakeholders uit het Ecosysteem
• Ontwikkelen concept Digitale Tweeling
Infrastructuur
• Definiëren fieldlabs met stakeholders
• Samenstellen Investeringsvoorstel en
raming investeringsmiddelen
• Planning
• Ontwikkelen investeringsvoorstel: - juni 2021
• Inrichten fieldlabs en voorbereiding 2021
• Uitvoering: 2022 – 2026

Betrokken publieke organisaties

Uitnodiging
Publieke consultatie
investeringsvoorstel
• Vanaf 22 April is het volledige
voorstel te raadplegen op:
https://www.geonovum.nl/overgeonovum/actueel/consultatiedigital-twin-fysiekeleefomgeving

Colofon
Het initiatief om gezamenlijk een investeringsvoorstel op te stellen vloeit voort uit het Locatiepact. Informatie over de samenwerking
tussen overheid, bedrijfsleven en wetenschap, de context en de doelstellingen van het Locatiepact is te vinden op:
https://www.geosamen.nl/locatiepact/
Inhoudelijke bouwstenen van dit investeringsvoorstel zijn verkend in 2020 in drie werkplaatsen, waarin overheid, marktpartijen en
kennisinstellingen kennisdelen en verkenningen uitvoeren.

Meer informatie over de werkplaats Digital Twin, de werkplaats Artificiële Intelligentie en locatie-data en de werkplaats Ethiek en
locatie-data is te vinden op : https://www.wijsmetlocatie.nl/

In opdracht van het Ministerie van BZK, Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland ontwikkelt Geonovum het Investeringsvoorstel
Digitale Tweeling Fysieke Leefomgeving. De verbinding met de EU programma’s AI Watch, Green Deal Data Space, DestinE en
DigiTranscope wordt geborgd via de MoU Eu-joint Research Center - Geonovum (december 2020)

Voor vragen of suggesties over dit initiatief kunt u contact opnemen met de projectsecretaris Damiaan van Noort
(d.vannoort@geonovum.nl)

