
Geo-omgeving
Combineren van verschillende 
functies in de omgeving

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.

Het creëren van prettige en functionele 
leefruimten, waarin wonen, recreatie, 
natuur en bedrijven/ industrie in harmonie 
zijn met elkaar. Is dit een haalbare visie? 
Waarschijnlijk niet, maar het streven om 
in het ruimtelijk beleid zoveel mogelijk de 
verschillende functies van een omgeving te 
combineren is een goed uitgangspunt. Voor 
het opstellen van strategisch omgevingsbeleid 
is een inhoudelijke analyse van wetgeving, 
beleidsnota’s en regels, Geo-informatie en 
participatie in de omgeving het uitgangspunt.

Omgevingsplan
Een dergelijke analyse levert veel informatie 
op. Hoe wordt dat door uw organisatie 
geborgd en hoe zorgt u ervoor dat dit, waar 
nodig, integraal met elkaar verbonden is. 
Wij zijn gespecialiseerd in het verwerken 
van Geo-data om u hiermee inzicht te 
geven in de verschillende aspecten van de 
fysieke leefomgeving, wat onder meer als 
uitgangspunt kan dienen voor het opstellen 
van beleid c.q. omgevingsplan.

Door gebruik te maken van het DSO kan de 
gebruiker met één klik op de kaart zien welke 
regels er binnen een bepaald gebied van 
kracht zijn en kan daarbij ook gegevens over 
de fysieke omgevingskwaliteit raadplegen. 
CLAFIS Geo helpt bij de begeleiding van 
de implementatie van de verschillende 
onderdelen van het DSO.

Data op orde
Bij de invoering van het DSO is een goede 
kwaliteit van de benodigde data noodzakelijk. 
Volledigheid, bruikbaarheid en toepasbaarheid 
is onlosmakelijk verbonden met het juist 
gebruik van deze data in samenhang. O.a. de 
volgende informatiebronnen worden gebruikt: 
Ruimtelijke plannen, geldende regels en 
vergunningen, de basisregistraties BAG, BGT/
IMGeo, BRK, NHR, WOZ met daarbij de lufo’s.

CLAFIS analyseert deze 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 
Wij richten ons op de procesinrichting van 
de Omgevingswet binnen uw organisatie 
en specifi ek op de Geo-onderdelen. Hierbij 
denken we mee om aanvullende toepassingen 
op het DSO te realiseren, zoals het betrekken 
van belanghebbenden middels een 
participatietool. 

Onze specialisten denken graag met u mee en 
zijn uw sparringpartner in de advisering bij het 
veranderingsproces van de Omgevingsvisie 
en Omgevingsplan en bij het inrichten van 
het Digitaal Stelsel Omgevingswet en het data 
traject Data op orde.

CLAFIS.nl/geo-informatie
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