
Bodeminformatie 

kleine gemeente al geheel digitaal 

Kleine gemeente Regionale samenwerking



Inhoud presentatie

Deel A, Veere digitaal en het waarom

Deel B,  naar regio 1 systeem

Deel C, digitaal uniformering SIKB

Deel D, discussie
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Waarom in Veere ontwikkeld

Voortrekkersrol automatisering

Tijdsbesparing

Kwaliteitsverbetering

Gratis beschikbaar stellen omdat het door 

degene die de rapporten hebben aangeleverd 

al betaald is

Voldoet geheel aan de wensen van het

klantenonderzoek 2006/2007

Burgers mee laten helpen te completeren

door de blogfunctie

Deel A 
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Wat is het

• Geobis is webbased software van 

www.Infowolk.nl real-time!

• Alle bekende gegevens op locatie niveau

• Achterliggende rapporten in pdf of word

• Conclusie als korte status

• Geografisch en als database

• Gemeentebrieven uit Corsa/BCT 

documentenbeheer per direct onder Geobis.

• Blogfunctie

http://www.infowolk.nl/
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Ongeveer als volgt

http://91.230.245.1/webify/?app=geobis.veere

http://91.230.245.1/webify/?app=geobis.veere
http://91.230.245.1/webify/?app=geobis.veere
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Gebruik intern,  andere taken

Onder meer bij :

 Bouwen

 Wet Milieubeheer

 Bestemmingsplannen RO

 Kabels en leidingen

 Projecten

 Transacties/ taxatie

 Verontreiniging

 Calamiteiten

 Hergebruik grond

Binnen wettelijk kader

 Besluit Bodemkwaliteit

 Kwalibo

 Hergebruik grond

 Bodemkwaliteitskaart

 Wet 

BodemBescherming

 Bouwverordening/

woningwet

 WOZ
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Gebruik extern

• Alle burgers kijken mee (ook blog)

• Makelaar – taxateur - notaris

• Bodemadviesbureaus

• RO adviesbureaus bestemmingsplannen

• Landmark e.d.

• Provincie

• RIVM/ VROM /

• Projectontwikkelaar
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De ervaringen van gebruikers

• Makelaar,  Burger, Bodemadviesbureau, en 

Intern

• Getallen van raadplegen 2131x in 2009

157 x door burger

• Maar ook, niet te ingewikkeld maken en dus 

voor doelgroepen samenstellen? 

• Gebruik de snelste browsers, IE9, Firefox 

Mozilla, Google chrome en Safari (apple)
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Keuze software - prijs

• Keuze binnen Veere vergt te lange 

doorlooptijd. Praten en doorlooptijd kost 

net zoveel als de software. 

• Functionaliteit staat voorop, enkelvoudige 

aanlevering en meervoudig gebruik 

eerstvolgende 20 jaar.

• Nu € 400, per maand ongeacht aantal 

gebruikers.

• Geen dure licenties. 

• Geen updates bij eigen ICT (staat extern)
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Vinden bedrijven burgers het fijn 

dat “hun”locatie op internet staat?

• Probleem? Geen probleem

• In de laatste 10 jaren ook in de slag met

verplicht onderzoek en de angst dat er

verontreiniging wordt gevonden, was

dat erg?

• Wetgever: milieugegevens en vooral ook 

bodemgegevens openbaar! Zie verdrag van 

Aarhus.
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Feitelijk, heden 2011

• Onontkoombaar, alles digitaal

• Webbased is het eenvoudigst, het werkt

• Bronhouder verantwoordelijk, bepaalt

• Mag best in combi met andere gemeenten

• Url , kaartlagen, het maakt niet uit waar wat 

staat.  De klant merkt niet dat delen uit 

TNO-Dino, kadaster, provincie of Veere 

komt.
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Een snelle indruk

• Met browser IE9, mozilla firefox, Safari 

• De mogelijkheden, onbeperkt, zie ook 
Rotterdam.

• Wezenlijk verschil in behoefte tussen RO-
adviseur, bodemadviesbureau, burger , 
makelaar, infrastructuur riolering , kabels 
en leidingen, etc.

• Kan geografisch zoeken of via databak

(Zie hyperlink)
http://91.230.245.1/webify/?app=geobis.veere

http://91.230.245.1/webify/?app=geobis.veere
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Website bodeminformatie Veere

“Geobis”



saneringscontour











Zeeland gaat centraal

Gemeenten gaan naar centraal systeem

Stappen in op het moment dat het hun uitkomt

Proces als volgt

Deel B



Zeeland, alle overheden (17)

Rapportage project 

Bodem & ICT

Onderzoek naar de mogelijkheden voor gezamenlijk 

beheer en ontsluiting van bodemdata 

Opgesteld door: projectgroep Bodem & ICT

In opdracht van: Zeeuws platform bodembeheer

Datum: 28 oktober 2010



Keuze Zeeland

Scenario 4 Één systeem voor allen

Alle gemeenten en de provincie stappen in dit scenario over op één 
systeem.  Hierbij komen de eigen BIS-en te vervallen en is er 
derhalve geen data uitwisseling meer nodig. Er wordt in één 
systeem gemuteerd en geraadpleegd. 

De deelnemers onderkennen de besparingen die worden behaald 
met dit scenario. Zowel in het functionele beheer als technisch 
beheer van de applicatie. Wel acht men het belangrijk dat er een 
duidelijk standaardisatie niveau dient te worden vastgelegd.

De bestaande koppelingen met Back Office systemen en eigen 
viewers zullen niet meer gebruikt kunnen worden. Derhalve dient 
men na te gaan of webservices gebruikt kunnen worden om 
informatie in de Back Office systemen (i.g. Corsa) kan worden 
geraadpleegd. Is tevens functie-eis.



Tips

- Software keuze functionaliteit zo groot mogelijk, meer dan nu gewend is.

- Denk vooral niet alleen vanuit bodem chemie

- Redeneer vanuit gemeenten, die zijn bronhouder en hebben het meeste 
rendement van zo volledig mogelijke info

- Denk vanuit de klant/ gebruiker

- Denk vanuit meervoudig gebruik later: reconstructies,

revitalisering gebieden, ondergronds bodemgebruik-aspecten, parkeergarages, 
tunnels, wko, nge, kabels en leidingen, warmtetransport bedrijven naar 
wonen, afval, biodiversiteit, archeologie, etc.

Een aantal webbased internet: 

www.nazcaportal.nl

www.infowolk.nl     (de meeste functionaliteit en koppelingen)

www.Roxit  (eind 2011)

www.realdc.nl


