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Samenwerkingsprotocol Databank Ondergrond Vlaanderen

Tussen

het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, vertegenwoordigd door Jean-Pierre
Heirman, secretaris-generaal,

en

het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, vertegenwoordigd door Fernand Desmyter,
secretaris-generaal

en

de Vlaamse Milieumaatschappij, vertegenwoordigd door Frank Van Sevencoten,
ad m in istrateu r -generaal

Overwegende dat Databank Ondergrond Vlaanderen (DaV) is ontstaan op basis van het
bilateraal samenwerkingsprotocol van 22 mei 1996 tussen de toenmalige departementen
EWBL en LIN; dat de Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie van EWBL en de
Afdelingen Water en Geotechniek van LIN in uitvoering van dit protocol hun krachten hebben
gebundeld;

Overwegende dat DaV een geheel vormt van data en toepassingen die op dit ogenblik
betrekking hebben op de (deel)domeinen geologie, geotechniek, hydrogeologie en
grondwatervergunningen, die op een gestructureerde en geïntegreerde manier ten behoeve
van het optimaal gebruik van de gegevens zijn samengebracht; dat DaV verder operationeel
moet worden gehouden en doelgericht kan worden uitgebreid;

Overwegende dat DaV een gewaardeerd instrument is in Vlaanderen dat via de interne
toepassingen niet alleen dagdagelijks de rechtstreeks betrokken partners ondersteunt maar
ook via een internetloket de vele externe deskundigen die belast zijn met stabiliteitsstudies,
delfstoffenplanning, energiegerelateerde projecten, MER-rapportering,
natuurinrichtingsprojecten, bodemsaneringsstudies, grondwatermodelleringsstudies, en in
het algemeen iedereen die op zoek is naar informatie over de ondergrond; dat DaV nog een
groeipotentieel heeft zowel qua aantal partners als qua informatiedoelgroepen;

Overwegende dat in uitvoering van de doelstellingen van het protocol van 22 mei 1996 een
Ondersteunend Centrum DaV (aC-DaV) werd opgericht en waarbij de betrokken partners
deels binnen het aC-DaV hun personeel, middelen en expertise beschikbaar stelden om de
toepassingen te ontwikkelen en de eigen gegevens in DaV in te brengen, te beheren en de
kwaliteit ervan te bewaken; dat het aC-DaV conform de bepalingen van het bilateraal
samenwerkingsprotocol en de technische bijlage van 22 mei 1996 werd geleid door een
stuurgroep; dat het aC-DaV bestendigd en versterkt moet worden;;
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Overwegende dat de rechtsopvolgers van de oorspronkelijke initiatiefnemende instanties na
de reorganisatie die van start ging op 1 april 2006 (Beter Bestuurlijk Beleid), zijnde het
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), het Departement Mobiliteit en Openbare
Werken (MOW) en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voor continuïteit willen zorgen en
een trekkersrol op zich willen nemen in de (deel)domeinen waarin ze expertise hebben;

wordt het volgende overeengekomen:

Artikel 1. Het departement LNE, het departement MOW en de VMM, verder de partners
genoemd, gaan samenwerken teneinde Databank Ondergrond Vlaanderen, verder
operationeel te houden, continu te optimaliseren en doelgericht uit te breiden.

Art. 2. De samenwerking beoogt de volgende doelstellingen:

1. Het verder structureren, beheren en vlot ter beschikking stellen via één loket van alle
ondergrondgerelateerde gegevens;

2. Het verder uitwerke.n van een geïntegreerd ICT -project zodanig dat:
.de huidige DOV-modules evolueren naar een webgerichte en beveiligde

architectuur, toegankelijk voor de eigen en (potentiële) externe gebruikers;
.het project ondersteuning biedt van de taken van de partners en de

doelgroepen en rekening houdt met de mogelijkheden en vereisten van de
partners op ICT -vlak;

.elke partner eigendoms- en beheersrecht behoudt over de gegevens die hij
ter beschikking stelt;

.het project een platform vormt dat ondersteuning biedt voor geavanceerde
technieken, namelijk het manipuleren, integreren en modelleren van de DOV-
data ten behoeve van partners en doelgroepen.

3. Het uitbreiden van de gegevensbasis, mits kwaliteitsborging door de partner voor
gegevens behorend tot het deeldomein waarvoor hij inhoudelijk bevoegd is

4. Het aantrekken en betrekken van externe dataleveranciers conform de modaliteiten
die door de stuurgroep in consensus worden bepaald.

Bij de realisatie van de doelstellingen gelden de volgende principes:

.De thema's die nu ter beschikking worden gesteld blijven via DOV toegankelijk
(geologische, geotechnische, hydrogeologische gegevens en de
grondwatervergunningen). Het pedologische luik wordt er aan toegevoegd.

.Het toetreden van andere entiteiten als nieuwe partner van DOVen het definiëren
van nieuwe deeldomeinen vormt het voorwerp van een addendum bij dit protocol of
van een specifiek protocol.

.DOV-gegevens die overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de
openbaarheid van bestuur openbaar zijn worden via de DOV-internettoepassing

verspreid

Art.3. §1 Er wordt een coördinerende structuur voorzien, ac-ocv genoemd, die als volgt
wordt samengesteld:

.een DOV-coördinator die instaat voor de aansturing van het geheel en voor de
dagelijkse leiding van het coördinatieteam. De DOV-coördinator wordt door het
Departement LNE ter beschikking gesteld. Hij/zij neemt zijn/haar functie op na
aanstelling door de stuurgroep;

.een coördinatieteam, dat instaat voor de overkoepelende taken. Tot dit team behoren
de personeelsleden die daartoe door het Departement LNE en het Departement
MOW ter beschikking worden gesteld;
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.CC-OCV-trekkers, zijnde de inhoudelijke experten voor de verschillende luiken van
DOV, die vast aanspreekpunt zijn voor het/de overeenkomstige deeldomein(en)
binnen DOV. De CC-OCV-trekkers ontplooien activiteiten die erop gericht zijn
gegevens van hun eigen entiteit en gegevens van dataleveranciers in dat deeldomein
gestructureerd samen te brengen, toegankelijk te maken en vlot exploiteerbaar te
maken. Ze worden aangesteld door en blijven personeelslid van de betrokken partner
met verantwoordelijkheid in dit deeldomein, zoals verder gespecificeerd in artikel 5.

§ 2. Het ac-ocv heeft, met het oog op de realisatie van de doelstellingen, als taak:

.het voorbereiden van een rollende meerjarenplanning en een jaarlijks
uitvoeringsprogramma. De planning is erop gericht maximaal geïntegreerd te werken;

.het uitvoeren en/of opvolgen van de projecten van het vastgestelde
uitvoeringsprogramma en het voorbereiden van de werkingsvoorwaarden van de

projecten;
.het voorbereiden van de agenda voor de stuurgroep.

De daartoe voorziene lokalen van de Afdeling Geotechniek, Tramstraat 52, 9052 Zwijnaarde
fungeren als centrale locatie (met name voor vergaderingen, afspraken) voor het OC-DOV..

§ 3. Het bestaande patrimonium voor DOV op vlak van ICT wordt verder gemeenschappelijk
gebruikt en behoort toe aan het gewest. De inventaris van in gebruik zijnde toepassingen,
hard- en software op datum van inwerkingtreding van het protocol is beschreven in bijlage bij
dit protocol. Deze bijlage wordt jaarlijks door de stuurgroep geactualiseerd.
Het nieuwe patrimonium voor DOV op vlak van ICT wordt gemeenschappelijk beheerd en
behoort toe aan de financierende instantie overeenkomstig het jaarlijks
investeringsprogramma. Elke partij engageert zich om een evenwichtige inbreng van
middelen (verhouding 1/3) te voorzien voor de uitbouw van het globale DOV-concept.

Art. 4. § 1 Er wordt een vernieuwde stuurgroep DOV opgericht waarin zetelen:
.de secretaris-generaal van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) of

zijn plaatsvervanger
.de secretaris-generaal van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)

of zijn plaatsvervanger
.de administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) of zijn

plaatsvervanger
.het afdelingshoofd van de Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond,

Natuurlijke Rijkdommen of zijn plaatsvervanger
.het afdelingshoofd van de Afdeling Geotechniek of zijn plaatsvervanger
.het afdelingshoofd van de Afdeling Water of zijn plaatsvervanger
.de informatica-verantwoordelijke van LNE of zijn plaatsvervanger
.de informatica-verantwoordelijke van MOW of zijn plaatsvervanger
.de informatica-verantwoordelijke van VMM of zijn plaatsvervanger
.de DOV-coördinator of zijn plaatsvervanger

§ 2. De stuurgroep heeft als opdracht de activiteiten van het ac-ocv te richten, jaarlijks een
meerjarenplanning, een begroting en een actualisatie van het uitvoeringsprogramma op te
stellen en te bekrachtigen, de realisatie ervan op te volgen en zodoende erover te waken dat
de vooropgestelde doelstellingen voor DOV, zoals verwoord in art.2 worden bereikt. De
stuurgroep bereidt beslissingen voor van en rapporteert aan de beleidsraden van LNE en
MOW. Voorstellen van protocollen met externe dataleveranciers, volgens uniforme
standaard, worden door de betrokken partner aan de stuurgroep voorgelegd die deze

bekrachtigt.
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§ 3. De stuurgroep van DOV wordt alternerend voorgezeten door de hoofden van de
Departementen LNE en MOW en van de VMM of hun plaatsvervanger.

§ 4. De stuurgroep stelt een intern reglement op in consensus.

§ 5. De stuurgroep kan autonoom beslissen over het al dan niet opnemen van externe
deskundigen in de stuurgroep.

Art. 5. De partners engageren zich om:

.aC-DaV-trekkers aan te stellen voor de volgende deeldomeinen binnen DOV:
.het Departement LNE: voor het geologische en het pedologische luik,
.het Departement MOW: voor het geotechnische luik,
.de VMM: voor het hydrogeologische luik en het

grondwaterverg u nn ingenl u ik;
.gevalideerde gegevens van de standaardset DOV, in de deeldomeinen waarin ze

actief zijn, ter beschikking te stellen
.gegevens behorend tot andere (deel)domeinen dan die waarvoor zij specifiek

bevoegd zijn ter validatie ter beschikking te stellen aan de betrokken partner;
.Inhoudelijke en technische ondersteuning te bieden aan (potentiële) externe

dataleveranciers binnen hun specifieke deeldomein teneinde een vlotte en
kwaliteitsvolle uitwisseling en beschikbaarheid van gegevens tot stand te brengen.

Art. 6. § 1. Er wordt jaarlijks verslag opgemaakt over de werkzaamheden van de stuurgroep,
van het aC-DaV en over de realisaties in het kader van de uitbouw van DOV.

§ 2. Er wordt jaarlijks een bijdrage geleverd m.b.t. de stand van zaken van het ter
beschikking stellen aan de bevolking van de ondergrondgerelateerde gegevens ten behoeve
van het verslag dat in uitvoering van art.8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28
oktober 2005 betreffende de verspreiding van de milieu-informatie tot stand moet komen.
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Jean-Pie e Heirman Frank Van Sevencoten
secretaris-generaal administrateur-generaal
Departement LNE VMM

\n urd,

Kris Peeters
Vlaams Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
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