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› CVGG biedt ondersteuning voor het aanleveren van de END
geluidbelastingkaarten voor de rapportage naar Europa (DF4_8)

› InfoMil voert regie over het proces en upload END bestanden naar
Europees uploadportaal ReportNet

› Bevoegd gezag bepaalt zelf de geluidbelasting met gegevens over
onder meer geluidbronnen, omgeving en geluidgevoelige objecten

› Bevoegd gezag is zelf verantwoordelijk voor het publiceren van
kaarten en gegevens volgens NL regelgeving richting burgers

› Voor het inloggen op de CVGG is een eHerkenning middel niveau 3
nodig

Overzicht
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Geluidregister
› Ondersteuning van het

aanvullingsspoor geluid in de
Omgevingswet

› Invulling van het concept
“geluidregister”

› Gegevens over geluidbronnen
› Informatiemodel Geluid
› GML uitwisselformaat
› Live op 1 januari 2023

Environmental Noise Directive
› Ondersteuning van de END,

zoals ook geborgd in de
Omgevingswet

› Ondersteuning van dataflow
4_8 (geluidbelastingkaarten)

› Gegevens over geluidbelasting
› Datamodel END
› Geopackage uitwisselformaat
› Live op 1 juli 2022

Centrale Voorziening Geluidgegevens vanuit twee
perspectieven
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Overzicht gegevens
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› Authenticeren (eHerkenning) en autoriseren
› Ontvangen gegevens
› Valideren gegevens
› Inspecteren op de kaart
› Bevestigen gegevens
› Genereren landelijke dataset
› Verstrekken kaartbeelden als INSPIRE services
› Verstrekken gegevens aan ReportNet

Overzicht functionaliteit
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Architectuurschets
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Demo – klikmodel

8



› Een stelsel voor het identificeren en
authenticeren van gebruikers
– Dienstverlener

– eHerkenningsmakelaar

– Middelenuitgever

› eHerkenning doet dus geen autorisatie

› Een voorziening van de Nederlandse
overheid

› Je logt primair in als organisatie (KvK
nummer); gebruiker is anoniem

› Je bepaalt als gebruikersorganisatie zelf
wie toegang krijgt

› Goedkeuring door tekenbevoegd persoon
volgens KvK nodig

› Je kunt als organisatie een
machtigingenbeheerder aanwijzen

› Er zijn (beperkte) kosten verbonden aan
het verkrijgen van een eHerkenning
middel (éénmalige actie)

› Precieze procedure en doorlooptijd
afhankelijk van:
– Middelenleverancier

– Eigen organisatie

› Een eHerkenning middel kun je
hergebruiken voor verschillende diensten

Wat is eHerkenning?
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› Veiligheid en privacy
– Professionele voorziening die voldoet aan formele eisen m.b.t. informatiebeveiliging
– Ondersteuning van verschillende betrouwbaarheidsniveaus
– Gegevens van individuele gebruikers (persoonsgegevens) worden afgeschermd

› Standaard voorziening van de Nederlandse overheid
– De standaard binnen de Overheid voor het authenticeren van organisaties
– Wet Digitale Overheid verplicht gebruik van voorzieningen en middelen met een hoog betrouwbaarheidsniveau

› Eénmalig inloggen
– Gebruikers die zijn ingelogd met eHerkenning kunnen door naar andere diensten zonder opnieuw in te hoeven

loggen

› Lagere kosten
– Er hoeven voor een specifieke dienst geen specifieke processen en systemen voor het identificeren, registreren

en authenticeren van gebruikers te worden ingericht

Waarom eHerkenning?
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› Onderdeel van eHerkenning stelsel
› Machtigen van andere organisaties (intermediairs) voor toegang tot

diensten
› Je machtigt alleen een andere organisatie; die organisatie kan zelf

bepalen welke medewerkers gemachtigd worden
› Het initiatief voor ketenmachtiging kan zowel bij bronhouder als bij

leverancier (intermediair) liggen
› Precieze procedure is afhankelijk van de middelenleverancier en of beide

partijen dezelfde middelenleverancier gebruiken
› Je moet als intermediair een separate overeenkomst voor

ketenmachtiging met de middelenleverancier afsluiten

Ketenmachtigen
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› Wie: Bevoegd gezag, adviesbureau, Omgevingsdienst
› Wanneer: mei / juni
› Aanmelden: via cvgg@rivm.nl
› Alleen mogelijk met eHerkenning middel niveau 3

Proefdraaien
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Vragen ?
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