Product

Geo-data op orde
Volledigheid, bruikbaarheid en
toepasbaarheid

CLAFIS heeft veel expertise op het gebied van Geo-informatievoorziening. Omdat
onze kennis het gehele Geo-domein beslaat, benaderen wij de vraagstukken van
onze klanten met een brede blik. Onze specialisten hebben ruime ervaring op de
processen bij onze klanten waar ruimtelijke informatie wordt toegepast. Denk
daarbij aan de sectoren Energie en Infrastructuur, Gebouwen en Water.

Geo-data op orde
De afgelopen jaren heeft Nederland
toegewerkt aan het tot stand komen van
de Geo-gerelateerde Informatiemodellen
en Standaarden en de opbouw van de
Geo-basisregistraties waaronder die van
de landsdekkende BGT. Hiermee is er een
grote stap gezet naar een uniforme Geoinformatievoorziening in Nederland.
In de gehele Geo-informatie procesketen van
ontwerp, realisatie, inwinning, beheer, gebruik
en asset management is een goede kwaliteit
van de data in een basisregistratie noodzakelijk.
Volledigheid, bruikbaarheid en toepasbaarheid
is onlosmakelijk verbonden met het juist
gebruik van deze data. Nog meer geldt dit
op het moment dat deze data in samenhang
gebruikt gaat worden. Data op orde is hierbij
van wezenlijk belang.
CLAFIS onderscheidt in deze procesketen 3
soorten Geo-data beheer thema’s.
Beheer Bebouwing
De basisregistraties BAG, BGT/IMGeo en
WOZ worden in samenhang bekeken met
daarbij de lufo’s.
Beheer Openbare Ruimte
In dit thema spelen de basisregistraties
BGT/IMGEO een rol in combinatie met de
registratie IMBOR en IMKL.

Beheer Omgeving
Bij dit thema worden de volgende
informatiebronnen gebruikt: Ruimtelijke
plannen, geldende regels en vergunningen,
de basisregistraties BAG, BGT/IMGeo, BRK,
NHR, WOZ met daarbij de lufo’s.

Analyse
CLAFIS Geo analyseert in de 3 Geo-data
beheer thema’s de brongegevens in
samenhang. Het resultaat is voor u een
duidelijk overzicht van de kwaliteit van de data
en in deze samenhang. Hieruit worden, daar
waar nodig, verbeter trajecten voorgesteld in
de samenhang van het data beheer en de data
kwaliteit.

Interesse
Door het verkrijgen van Geo-data op
orde ontstaat er een geïntegreerde basis
geo-informatievoorziening binnen de
overheid. Deze basis wordt gebruikt bij
beleidsinitiatieven, bij analyse van gemeentelijk
beleid, bij vergunning verstrekking en bij Asset
management.
Onze specialisten denken graag met u mee en
zijn uw sparringpartner in het proces van data
op orde in de Geo-informatievoorziening.
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