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NedGraphics

Voorhoedegemeente Enschede

De ontwikkeling van NedBGT
31 maart 2011 was het feest. Het convenant tussen NedGraphics BV, de NedGraphics Gebruikers
Vereniging (NGV) en zeven – door NedGraphics uitgenodigde – voorhoedegemeenten rond de
ontwikkeling van NedBGT werd getekend. Maar wat doet zo’n voorhoedegemeente eigenlijk?
We leggen ons oor te luister bij een van de zeven voorhoedegemeenten: Enschede. ‘We werken als
gemeenten samen en zijn zeker geen concurrenten van elkaar’.
Door Wilfred Hermans

‘Wij hebben ideeën, maar anderen hebben soms
nog veel betere ideeën’

D

e introductie van de Basisregistratie
Grootschalige Topografie (BGT) betekent voor kaartbeherende organisaties weer een nieuwe uitdaging. Het einddoel: de hele overheid gebruikt dezelfde
basisset grootschalige topografie van
Nederland. NedBGT helpt overheden gegevens van verschillende bronhouders uit de
Landelijke Voorziening af te nemen, en ze
beschikbaar te stellen voor alle processen
die gebruik maken van de BGT. NedGraphics vroeg zeven gemeenten om mee
te denken over de ontwikkeling van
NedBGT.
We zitten om de tafel met Gerrit Vunderink,

projectleider BGT en GIS-specialist Martijn
van Coeverden, beide van de gemeente
Enschede. Kort schetsen de heren hun huidige situatie. Van Coeverden: “Voor onze
kaarten maken we gebruik van software van
NedGraphics, NGdW (NedGeodataWare-

house).” “En met TopoCAD muteren wij die
omgeving,” vult Vunderink aan. “Dus qua
Beheer en Bijhouding zitten we op de
NedGraphics-lijn.” Waar zijn ze momenteel
mee bezig? Vunderink: “Wat betreft
Transitie zijn we bezig met het structureren

De belangrijkste kenmerken van NedBGT:
• Flexibel, modulair en schaalbaar
• Unieke functionaliteit om kwaliteit te borgen
• Naadloze integratie met BAG, BOR en WOZ
• Sluit aan op eerder gedane investeringen in CAD- systemen en databases
• Ontwikkeld in nauwe samenwerking met bronhouders
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‘We werken als gemeenten samen
en zijn zeker geen concurrenten van elkaar’
van onze GBKN en het overnemen van
gegevens van beheer openbare ruimte
(BOR); qua Bijhouding kijken we naar het
wijzigen van attributen, want wij vinden dat
je dat los van je Beheer-tool zou moeten kunnen doen om de snelheid er in te houden.”

we datamodel van zo’n product naar buiten brengt. Zo kunnen we ook nog niets zeggen over het prototype NedBGT waarvan
we een presentatie hebben gezien. Uiteraard kan NedGraphics hier wel iets over
vertellen.”

Horizon verbreden

Geen concurrenten

Vunderink: “We hebben drie bijeenkomsten
gehad met voorhoedegemeenten – zeg
maar de overkoepelende groep – en daarnaast zijn de drie werkgroepen ook nog
drie keer bij elkaar geweest. De werkgroepen ‘Transitie’ en “Beheer en Bijhouding”
heeft NedGraphics op dit moment bij elkaar
gevoegd omdat er veel raakvlakken zijn en
omdat de BGT nog niet definitief is.” Van
Coeverden vult aan: “NedGraphics heeft
huiswerk, en de gemeenten krijgen evengoed huiswerk mee; vervolgens borduren
we voort op de resultaten daarvan, en die
bespreken we onderling – ook over eventuele verschillende uitkomsten.” “Dat is het
mooie,” zegt Vunderink. “Wij hebben
ideeën, maar anderen hebben soms nog
veel betere ideeën. Dat delen van kennis
verbreedt je horizon dus enorm en laat je
soms anders tegen de zaken aankijken.”

Vunderink: “Met betrekking tot BGT zijn we
bezig hier regionaal iets nieuws op te zetten. We gaan met tien gemeenten een offertetraject in om te kijken welke mogelijkheden
er binnen de regio zijn qua BGT; hoe kunnen we samen dingen oppakken? We werken als gemeenten dus wel degelijk samen
en zijn zeker geen concurrenten van elkaar.
Zo heeft Enschede al een vlakgerichte kaart,
en we hebben andere gemeenten een keer
uitgenodigd om dat te laten zien.”

Kennis uitwisselen
Vunderink voelt zich geen proefkonijn.
“Nee, maar denken wel mee en testen dingen uit. NedGraphics heeft ons nodig om te
zien of hun product in de praktijk werkt. Ten
eerste leveren wij data waar zij BGT-objecten van proberen te maken. Daarnaast kan
er wat betreft Transitie – dus het omzetten
van de huidige GBKN naar de BGT – software-matig nog veel winst behaald worden.
En wat betreft Beheer: hoe kun je straks mutaties doorvoeren? Er zijn dan ook drie werkgroepen: Transitie, Beheer en Bijhouding en
Distributie.” Van Coeverden vult aan: “Wat
ik een mooi voorbeeld vind: wij kunnen input
leveren vanuit de praktijk zoals over de

Enschede heeft al een vlakgerichte kaart. Gerrit Vunderink,
projectleider BGT: “We hebben andere gemeenten een keer
uitgenodigd om dat te laten zien.”

nauwkeurigheden van meetpunten”.
Vunderink: “Voor ons heeft het testen zeker
voordelen: in een vroeg stadium denk je
mee met de softwareleverancier; je kunt
eigen ideeën gemakkelijk spuien omdat het
een kleine groep is. Daarnaast wisselen we
kennis uit met andere gemeenten; met die
kennis kunnen we op tijd inspelen op ontwikkelingen.” Voor NedGraphics is de input
die de voorhoedegemeenten bieden ook
nuttig. “Hun software moet uiteindelijk wel
werkbaar en dus verkoopbaar zijn,” aldus
GIS-specialist Van Coeverden. “Alle gemeenten moeten hun BGT ermee kunnen
beheren.”

Kennisdelen
Richting andere gemeenten is een voorhoedegemeente eveneens vooral bezig met kennisdelen, legt Vunderink uit. “Over en weer
hebben we wel een bepaalde zwijgplicht;
softwarematig kunnen we niets zeggen,
maar zaken die van algemeen belang zijn,
deel ik met de regio. Nog niet definitief
bepaalde informatie die we van gemeenten
krijgen die ook in het landelijk overleg zitten moeten we natuurlijk niet naar buiten
brengen.” Van Coeverden: “Als er wijzigingen worden doorgevoerd in NGdW is het
uiteraard niet de bedoeling dat je het nieu-
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Zelfmuterende gemeente
Een persbericht uit april van NedGraphics
meldt: NedBGT is een suite van systemen met
NGdW (NedGeodataWarehouse) als kloppend hart. Voor zelfmetende gemeenten zijn
hierbij ook de kaartbeheeroplossingen van
belang: IGOS, TopoCAD en GEOCAD.
Enschede is zo’n zelfmuterende gemeente,
en wil dat volgens Vunderink ook blijven.
“Wel krijgen we eind 2011 de gemeente
Losser erbij; nu nog een afnemende gemeente, straks een zelfmuterende gemeente. Het
voordeel van een zelfmuterende gemeente
is dat je nu al kunt beginnen met het structureren en dat kunt aanleveren aan de
GBKN.”
“De BGT kost veel om te maken, maar je
plukt er wel de vruchten van,” resumeert
Vunderink. “Dat is niet in geld uit te drukken,
maar de uitwisseling met andere gemeenten
en instanties wordt straks veel gemakkelijker
omdat iedereen met de BGT werkt. Dit is één
van de voordelen van de BGT.”
www.nedgraphics.nl
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