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Inhoud

• Vergelijk CAD en GIS
• Basisregistraties en de transitie naar een 

Samenhangende Objectenregistratie
• GIS als spil in de ‘missing links’
• De NedGlobe Suite

• Kenmerken
• Wat kun je er mee?
• Use-cases

• Van NedGlobe naar MicroStation
• Samenvattend



Vergelijk CAD en GIS
Even opwarmen met de verschillen 

tussen de twee



CAD
• Computer-Aided Design
• Creëert / muteert
• Ontwerpt
• Te relateren naar 

objecten

GIS
• Geografisch Informatie 

Systeem
• Verzamelt
• Analyseert
• Slaat op
• Bevraagt
• Te relateren naar 

kaarten



CAD
Wordt gebruikt in de 
gemeentelijke 
werkprocessen waar 
objecten en ontwerpen 
worden beheert. 
Denk aan:

• Beheer registraties
• Civiele techniek

GIS
Wordt gebruik om 
informatie uit 
verschillende bronnen 
(en bestanden) te 
combineren en te 
bevragen. Denk aan:

• Creëren van nieuwe 
informatie

• Business intelligence



Voorbeelden van integratie CAD 
en GIS
• Bentley Map for MicroStation maakt het mogelijk 

om te werken met GIS bestanden.
• NedGraphics GIS omgeving maakt het mogelijk om 

bevindingen in de kaart te melden aan CAD.
• Bruggen slaan tussen de twee levert voordelen op 

in de transitie naar één Samenhangende 
Objectenregistratie.



Basisregistraties
In het kort;
Overzicht

Samenhang
Doorontwikkeling



Overzicht





Hoe groeien naar één 
objectenregistratie?

Eerste indruk van de weg naar een samenhangende objectenregistratie

Bron: Klankbordgroep berichtenverkeer WOZ   (aug 2018)



Gevolgd door
• Informatiemodel uitwerken, toetsen en formeel vaststellen

• Architectuur ontwerp

• Systeemontwikkeling

• Wetswijzigingen BAG (BGR+BRA), WOZ, BGT

• Aanpassing GEMMA

• Transities met overgangsperiode:
- bestaande BAG naar Samenhangende Objectenregistratie
- bestaande WOZ naar Samenhangende Objectenregistratie
- bestaande BGT naar Samenhangende Objectenregistratie
- bestaande BOR naar Samenhangende Objectenregistratie (IMBOR, IMWV …)

• Ontmanteling LV’s BAG, WOZ, BGT

• Het doel is om dit vóór 2025 te realiseren





Scope 2019 - 2025

Ordenen van data, processen, informatiestromen en 
systemen



De baten zien wij ook

Op termijn: 
• Minder afhankelijkheden
• Minder koppelingen
• Minder IT capaciteit benodigd
• Meer slagkracht
• Bezuinigen op IT uitgaven



Meer weten over de Samenhangende 
Objectenregistratie?
https://www.cadac.com/nedgraphics/nieuws/regios
essie-samenhangende-objectenregistratie/

Schrijf je nu in!

Datum: 21 mei 2019
Duur: 09:00 – 13:00 inclusief lunch
Waar: Vianen, Laanakkerweg 6A

https://www.cadac.com/nedgraphics/nieuws/regiosessie-samenhangende-objectenregistratie/


GIS als de spil in de transitie

• Samenhang nu nog niet 100%
• De output van de registraties is nu vaak wel 

beschikbaar in eigen GIS omgeving
• GIS biedt brede ondersteuning voor extra 

informatie (kernregistraties en andere registraties)



Hoe is GIS dan nu in te 
zetten?



NedGlobe Suite



Eigenschappen NedGlobe
• Informatie raadplegen

• Informatie op een kaart registreren (tekenen + 
administratieve informatie), muteren en 
publiceren

• Door middel van terugmeldingen
• Gegevens muteren zowel buiten (in NedGlobe) als 

binnen (in NedBrowser)
• Publicatie op de website

• Zowel interne als externe bronnen ophalen en 
beschikbaar stellen

• Door gebruik van OGC-standaarden

• Autorisatie op gebruikersniveau

• Device en platform onafhankelijk 

• SaaS oplossing (Microsoft Azure platform)
• Updates en nieuwe functionaliteiten rollen 

automatisch uit
• Overzichtelijke investering



Demo video: 
https://www.youtube.com/watch?v=PMCWdH
XHzaQ

https://www.youtube.com/watch?v=PMCWdHXHzaQ


Hoe kan ik NedGlobe gebruiken?
• Informatie beschikbaar hebben

• Is dit gemeentelijk eigendom?
• Wat is het onderhoudsniveau van dit gazon?
• Staat deze aanbouw al geregistreerd in de BGT/BAG?

• Ter verbetering van registraties (BGT, BAG, BOR, 
WOZ..)

• Een nog niet geregistreerde aanbouw melden
• Type onderhoud of datum laatste onderhoud wijzigen
• Meldingen zijn direct in de CAD werkvoorraad en in 

NedBrowser (GIS) beschikbaar

• Werkvoorraad mee naar buiten en direct 
wegwerken

• Voor onderhoudswerkzaamheden
• WOZ waardering
• Weginspecties
• Etc

• En ook: Informatie publiceren op de gemeentelijke 
website











Naslagwerk



Van NedGlobe naar CAD









Resumé

• CAD en GIS kennen overeenkomstigheden en zijn 
dienstbaar aan verschillende processen

• Aanleg van samenhang (pragmatisch -> StUF -> API)
• GIS biedt een toegankelijke en gebruiksvriendelijke 

interface om het mutatieproces een handje te 
helpen. Flexibel in te zetten.

• GIS als medium om informatie toegankelijker te 
maken voor medewerkers, inwoners en bedrijven.



Hartelijk dank!
En nog een hele fijne dag toegewenst!
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