GEO EN ICT

Krimpen aan den
IJssel brengt twee
werelden bij elkaar

BAG-koppeling van ESRI Nederland en Centric was een logische keuze.
“Anderhalf jaar geleden zijn we
serieus met deze klus begonnen”,
vertelt Leo Otterspeer van de gemeente Krimpen aan den IJssel,
beheerder van het administratieve
pakket voor de BAG. “Veel van onze
applicaties zijn al van Centric, en
daar hebben we goede ervaringen
mee. Het implementeren van een
nieuwe Centric BAG-applicatie was
daarom het meest eenvoudig. We
hebben vooraf eerst wat vingeroefeningen gedaan en dat zag er
prima uit. Daarnaast hadden we
een prijsvraag gewonnen op een
beurs waardoor we korting kregen.
Al met al was het dus een logische
keuze.”

ONGEKEND
Het voornaamste verschil op administratief gebied dat de BAGkoppeling genereert, zit ‘m volgens Otterspeer in de procesgang.
“We zijn niet zo’n grote gemeente
– rond de 30.000 inwoners – en
veel processen lopen al jaren op
een informele manier. Met de BAGkoppeling zullen de gegevens veel
overzichtelijker binnenkomen; alles
zal veel formeler gaan lopen, en
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“De gegenereerde geo-data
wordt centraal opgeslagen via
de elektronische snelweg.”
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