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In dit nummer

‘Environment’

Er heerst momenteel politi eke chaos op het eiland van onze westerburen. Terwijl Europa toekijkt, 
worden de kranten over de hele wereld erover volgeschreven. Over hoe Great Britain met de Brexit 
afscheid gaat nemen van de EU en ondertussen wanhopig ‘great’ probeert te blijven. En hoe het 
Verenigd Koninkrijk steeds minder verenigd is. 

Een spannende ti jd. Maar wat de Britt en ook besluiten, vast staat dat hun taal de meest gebruikte 
tweede taal ter wereld is en daarmee vooralsnog de dominante wereldtaal blijft . 

Eén van de mooiste woorden uit de Engelse taal vind ik het woord environment. Tegenwoordig 
veelal vertaald als milieu. Maar environment heeft  een veel meer omvatt ende betekenis. Het is een 
omschrijving van alles om ons heen dat op één of andere manier met elkaar in verbinding staat. 
De leefomgeving, se�  ng en context waarin iets of iemand zich bevindt.

Het GBImagazine heeft  dit keer het thema ‘Rondom Beheer’. Over de omgeving en de context 
waarbinnen het vakgebied van de beheerder zich begeeft . Zijn environment. In het kader van 
- inderdaad - de betekenis milieu en duurzaamheid, maar ook in het perspecti ef van alle andere 
maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen, zoals (smart) assetmanagement en technologische 
innovati es op politi eke en sociale opgaven. 

Rondom Beheer blijkt een thema met verrassend veel dwarsverbanden. In doel en opgaven, 
vakinhoudelijk en met vele verbindingen tussen collega’s vanuit andere vakdisciplines. En niet in de 
laatste plaats tussen u als gemeente, als klant en wij als adviseur en leverancier. Een environment dat 
vraagt om een gemeenschappelijke visie, doelen en samenwerking. En nu maar hopen dat de Britt en 
in diezelfde geest verenigd blijven.

Veel leesplezier.
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GBI ondersteunt de 
eerste slimme brug 
van Nederland 

Nederland telt honderden viaducten en bruggen die in 
de jaren zesti g zijn gebouwd. Veel van deze viaducten en 
bruggen bereiken in de komende decennia hun theoreti -
sche ‘einde’ levensduur. Hiermee staan Rijkswaterstaat, 
provincies, gemeenten en waterschappen voor een 
enorme vervangingsopgave. Het Smart Bridge-concept 
helpt in combinati e met GBI om meer inzicht te krijgen in 
de draagkracht van de constructi e en om te voorspellen 
hoe lang bruggen en viaducten nog mee kunnen.

Het Stephensonviaduct

Dit is een belangrijke schakel voor het wegverkeer in en 
uit de Friese hoofdstad. Het 170 meter lange viaduct 
werd in 1963 opengesteld en bereikt in theorie in 2043 het 
einde van zijn levensduur. Maar de theorie is niet alti jd 
een weergave van de prakti jk. De gemeente Leeuwarden 
wil daarom inzichtelijk hebben wat de actuele conditi e en 
restlevensduur is op basis van de werkelijke belasti ng. 

Sensoren

Om de juiste inzichten te krijgen wordt het viaduct 
uitgerust met sensoren. Deze sensoren verzamelen 
real-ti me data die inzicht geven in de staat van het 
viaduct, maar ook informati e over omgevingsfactoren 
zoals verkeersintensiteit, temperatuur en belasti ng. 
Van al deze gegevens worden rekenmodellen gemaakt, 
die de restlevensduur voorspellen en wanneer het 
viaduct moet worden vervangen.

De gemeente kan het beheer en onderhoud van de brug 
op basis van alle beschikbare informati e specifi ek afstem-
men op die onderdelen waar onderhoud écht nodig is. 
Hiermee bepaalt de beheerder de veiligheid van het 
viaduct op korte en lange termijn. Deze werkwijze bespaart 
op onderhoudskosten. Daarnaast levert het viaduct, elk 
jaar dat het verantwoord in dienst blijft , geld op. De gege-
vens van het Stephensonviaduct zijn terug te vinden in GBI.

Meer informati e:
cor.leenstra@anteagroup.com

Nieuws

Antea Group en GIS-speler Esri gaan intensiever samen-
werken. Als internati onaal ingenieurs- en adviesbureau is 
Antea Group gespecialiseerd in full-serviceoplossingen op 
het gebied van milieu, infrastructuur, stedenbouw en water. 
Door samenwerking willen beide partners hoogwaardige 
kennis en pragmati sche oplossingen combineren, om zo bij 
te dragen aan een duurzame toekomst.

‘We zijn als Esri Nederland verheugd dat onze technologie 
en kennis kan bijdragen aan de innovati eve oplossingen 
die het ingenieurs- en adviesbureau te bieden heeft ’, laat 
partnermanager Jort Engels weten. ‘Antea Group heeft  
een prachti ge fi losofi e: doe wat je belooft , doe het met 
tomeloze inzet en probeer jezelf alti jd te verbeteren. Het 
is reëel, krachti g en handen uit de mouwen. Deze mentali-
teit past goed bij ons als Rott erdams bedrijf. We werken al 
geruime ti jd samen. Wij zijn een goede match.’

Manager Innovati e & ICT, Harmen Tjeerdsma: ‘Antea Group 
en Esri delen de passie en interesse voor een duurzame 
toekomst, gedreven door innovati e. Antea Group maakt al 
jaren gebruik van Esri technologie in haar interne dienst-
verlening. Met GISconnect en Antea Group Insights is dit 
nu ook vertaald in digitale services die passen in de digitale 
transformati e die ons bedrijf doorvoert.’

Meer informati e:
tonie.speelman@anteagroup.com

Esri Nederland en Antea Group werken 
nauwer samen

Een vogel, een brug en 
een trotse ingenieur
Het komt niet vaak voor dat een ingenieursbureau zich landelijk 
profi leert met een reclamecampagne. En al helemaal niet op tv. 
Reden voor Antea Group om juist wel met een commercial op de 
Nederlandse televisie te komen. Met in de hoofdrol een reiger, de 
Zaanse Julianabrug en een trotse collega…

De vogel wordt gevolgd zoals in een natuurdocumentaire, inclusief 
onmiskenbaar Britse commentaarstem. De camera volgt de blauwe 
reiger ti jdens zijn vlucht boven de Zaanstreek. Wanneer deze zijn 
behoeft e doet, gebeurt dat vlakbij de Julianabrug. Tijdens dat moment 
zien we een man vanuit zijn woonkamer voor de buis, kijkend naar de 
beelden van de vogel. Hij bekijkt het moment van ontlasti ng van de 
blauwe reiger en als blijkt dat de ontlasti ng de brug mist, springt de 
man op vol blijdschap op uit zijn stoel.

Deze man is onze collega Siebe, ingenieur bij Antea Group. 
Verantwoordelijk voor de brug én trots op zijn werk. De tv-commercial 
is het sluitstuk van het Duizenddagenplan waarmee wij het beste 
ingenieursbureau van Nederland willen worden. Wij willen elke dag 
het beste werk leveren aan onze opdrachtgevers. Werk waar we bij 
Antea Group met recht trots op kunnen zijn!Bekijk hier de tv-commercial

Innovatief waterbeheer: 
inspecteren met 
onderwaterdrone
Steeds meer waterbeheerders ontdekken het gemak én de voordelen van 
de inzet van onderwaterdrones. Zeker voor quickscans en verkennende in-
specti es vormt de onderwaterdrone een interessant alternati ef. Vanwege z’n 
snelle en veelzijdige inzetbaarheid en de betrouwbare inspecti eresultaten.

Het grote voordeel van de onderwaterdrone is dat hij zich als een vis in 
het water voelt op locati es die lasti g te inspecteren zijn. Bijvoorbeeld in 
kwetsbare natuurgebieden, zonder deze te verstoren. Of als alternati ef voor 
de inzet van duikteams, waaraan behalve de nodige kosten ook alti jd een 
veiligheidsrisico is verbonden. Maar ook kan de onderwaterdrone worden 
gebruikt in plaats van het droogleggen van een te inspecteren locati e met de 
onvermijdelijke impact op de aanwezige onderwaterfl ora en -fauna.

Antea Group beschikt over een onderwaterdrone én 
ervaren dronepiloten. In de video vertelt dronepiloot 
Lonneke Kuijer meer over haar werk met 
de onderwaterdrone:



Kennis
en inspiratie

Vakbeurs Klimaat
21 NOVEMBER, EXPO HOUTEN
Tijdens de Vakbeurs Klimaat staan de gevolgen van het veranderende klimaat centraal. 
Of preciezer gezegd: het (her)inrichten van de klimaat- en waterbestendige stad en leef-
omgeving. Want de afgelopen jaren hebben de ongekend lange, droge zomers en de zware 
piekregenbuien duidelijk gemaakt dat Nederland een uitdaging heeft  om beter voorbereid 
te zijn op dit ‘nieuwe weer’. Deze uitdaging wordt belicht vanuit drie actuele klimaatt hema’s: 
wateroverlast, hitt estress en droogte. Antea Group is aanwezig op de beursvloer en levert 
tevens een bijdrage aan de klimaatpraatsessies ti jdens de vakbeurs.

Meer informati e:
bas.boonstra@anteagroup.com
www.crow.nl

Agenda

7 NOVEMBER
Nati onaal Sustainability Congres
People, Planet … Progress?!
1931 Congrescentrum, ‘s-Hertogenbosch

19 - 20 NOVEMBER
GeoBuzz 2019
1931 Congrescentrum, ‘s-Hertogenbosch

19 - 21 NOVEMBER
Recycling 2019
Vakbeurs voor recyclingtechniek en 
afvalmanagement
Evenementenhal, Gorinchem

21 NOVEMBER
Vakbeurs Klimaat
Expo, Houten

28 NOVEMBER
Nati onaal Congres Beheer Openbare 
Ruimte (NCBOR)
Hembrugterrein, Zaanstad

6 FEBRUARI 2020
RIONEDdag
Beatrix Theater, Jaarbeurs Utrecht

12 MAART 2020
GBIdag 
Focus op beheer
De Reehorst, Ede

GeoBuzz
Samen ondernemen 
met locatiedata

19-20 NOVEMBER,
1931 CONGRESCENTRUM, 
‘S-HERTOGENBOSCH
GeoBuzz is het jaarlijkse én grootste con-
gres waar deskundigen op het gebied van 
geo-informati e, gebruikers van geo-infor-
mati e en onderzoekers samen komen. De 
bezoekers zijn werkzaam bij overheden, 
bedrijven en kennisorganisati es. Dit jaar 
wordt het programma samengesteld rond 
maatschappelijke thema’s in relati e tot 
locati e-data: Energietransiti e, Omgevings-
wet, Mobiliteit, Voedsel en (Burger)parti ci-
pati e. Op 19 november gaan het congres, 
de beurs en de netwerkdag van start. Ook 
Antea Group doet mee: op de beurs vind 
je een stand waar wij onze geo-informati e 
met je delen. Op 20 november is er een 
studentenprogramma.

Meer informati e:
tonie.speelman@anteagroup.com
www.geobuzz.nlwww.geobuzz.nl
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Nationaal 
Congres Beheer 
Openbare Ruimte
De beheerder van morgen 

weet waar het om draait

28 NOVEMBER, 
HEMBRUGTERREIN, ZAANSTAD
Gemeente Zaanstad neemt het estafet-
testokje over van Almere als gastgemeente 
van het Nati onaal Congres Beheer Open-
bare Ruimte (NCBOR). Dit jaar vormt het 
monumentale industrieterrein Hembrug 
het decor voor het congres, waar profes-
sionals die werkzaam zijn in het beheer 
en onderhoud van de openbare ruimte 
elkaar ontmoeten en kennis opdoen. Het 
thema van dit jaar is ‘De beheerder van 
morgen weet waar het om draait’ en dat is 
een onderwerp dat perfect aansluit bij de 
dagelijkse bezigheid van onze beheerad-
viseurs. Antea Group levert dan ook een 
inhoudelijke bijdrage aan het congres in de 
vorm van een lezing.

Meer informati e:
bas.boonstra@anteagroup.com
www.crow.nl

Antea Group eerste ingenieursbureau met webstore

Vanuit de ambiti e om het meest klantgerichte ingenieurs-
bureau van Nederland te zijn, heeft  Antea Group een webstore 
geopend. Hiermee is het ingenieurs- en adviesbureau de 
allereerste in de branche die diensten en producten 24/7 
vanuit een webwinkel aanbiedt.

Online winkelen is volledig ingeburgerd in onze maatschappij. 
Voor ingenieurs- en adviesbureaus is het echter nog geen 
gemeengoed. Antea Group brengt daar verandering in. 
Adviesgroepmanager Bas Boonstra: “Bij onze klanten groeit 

de behoeft e om op een 
fl exibele, laagdrempelige 
manier gebruik te maken 
van onze diensten. Vragen 
beperken zich daarbij niet tot 
kantoorti jden; ook ’s avonds 
of in het weekend wil men 
kennis opdoen. Daarnaast 
komt Antea Group via de web-
winkel met nu�  ge producten 
voor de wereld van morgen.”

Consumentenmarkt

In de toekomst biedt de webwinkel ook consumenten de 
mogelijkheid om van online diensten gebruik te maken. 
Via internet kunnen consumenten straks bijvoorbeeld 
bodeminformati e kopen en afrekenen met IDeal. “Uniek”, 
volgens Boonstra. “Ingenieursbureaus zitt en in de business-
to-business markt, maar op deze manier gaan we ook werken 
voor parti culieren.”

Online consult, analyse en advies

Vanuit alle disciplines van het ingenieurs- en adviesbureau 
wordt de webstore gevuld met diensten, kennis en producten. 
Dit gebeurt onder meer in de vorm van workshops en consul-
ti ng producten. Zo is bijvoorbeeld een analyse en advies voor 
de aanpak van bijplaatsing en dump bij afvalinzamelcontainers 
in de webstore verkrijgbaar. 

De store is bereikbaar via 
www.anteagroupwebstore.nl.

GBIdag
12 maart 2020
Na een succesvol uitstapje naar 
Amersfoort, zijn we in 2020 weer op onze 
vertrouwde stek te vinden. Op donderdag 
12 maart 2020 vindt de GBIdag plaats 
in de Reehorst te Ede. Let op, dit is een 
week eerder dan je van ons gewend 
bent! Het thema van de dag is ‘Focus op 
beheer’. De voorbereidingen zijn inmid-
dels in volle gang. Noteer de GBIdag maar 
vast op donderdag 12 maart in je agenda.

Meer informati e:
jessica.ruijs@anteagroup.com 

12 maart 2020

Wij monitoren onze monitoring. 
Jij ook?
Voor diverse opdrachtgevers heeft  Antea Group, verspreid over het land, ti entallen 
bodemdeformati e-sensoren operati oneel. Met deze monitoringsstati ons meten wij 
24 uur per dag en 7 dagen per week volautomati sch bodemdeformati e op basis van 
satellietdata. Maar ook houden we voortdurend andere parameters, die van belang 
zijn voor de monitoring, in de gaten. Bijvoorbeeld de batt erijspanning, de status van 
de zonnepanelen, weeromstandigheden en scheefstand.

Per project wordt alle informati e in een online dashboard aan onze opdrachtgever en de 
betrokken Antea Group adviseur gepresenteerd. Daarnaast is er voor de beheerders van 
alle monitoringsstati ons een totaal-
dashboard, inclusief alarmeringssysteem 
ingericht.  Zo kunnen zij in een oogopslag 
zien of de stati ons nog naar behoren 
functi oneren. Waar nodig kunnen zij snel 
ingrijpen. Kortom, een monitorings-
systeem om de monitoring te monitoren!

Meer informati e:
erik.duisterwinkel@anteagroup.com



Controle oneigenlijk grondgebruik
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Dromen?

Stel je eens voor: je bent een horecaondernemer 
en hebt er alti jd van gedroomd een mooi pavil-
joen te exploiteren aan de rand van die schitt eren-
de en enorm populaire waterplas in een prachti g 
natuurgebied. Tot nu toe hebben al je pogingen 
tot niets geleid, de ambtenaar van de gemeente 
kwam met een dik bestemmingsplan waarin een 
paar vervelende regels opgenomen waren. Er 
staat een boom in de weg en ook het waterschap 
en de provincie moeten er iets van vinden, dus 
dat wordt wel erg complex. Je droom in duigen!

Het ondernemerschap blijft  kriebelen en je hoort 
van de nieuwe Omgevingswet. In die wet werken 
bevoegde gezagen samen, en kijken zij met 
initi ati efnemers naar de mogelijkheden, in plaats 
van de onmogelijkheden. Afwegingen mogen 
minder lang duren en de informati evoorziening 
is duidelijk en transparant. Fantasti sch, dat 
paviljoen gaat er komen!

Wat is de Omgevingswet?

In 1810 werd in de Mijnwet van kracht: dit 
was de eerste wet gericht op de leefomgeving. 
Daarna zijn er vele wett en en regels op dat 
gebied bijgekomen, waardoor een complex 
geheel is ontstaan. Bovendien hebben we nu en 
in de toekomst opgaven waarin de oude regels 
niet meer voldoen. Denk aan de energietransiti e 
en gebiedstransformati es. In de Omgevingswet 
worden al deze wett en en regels met ingang van 
1 januari 2021 gebundeld en gemoderniseerd. 

Wat gaat er veranderen?

Door de bundeling zijn er minder regels nodig. 
Dit leidt tot overzicht, meer ruimte voor initi a-
ti even en tot de realisati e van lokaal maatwerk. 
Hiermee ontstaat vertrouwen. De mogelijkheden 
voor jouw paviljoen horen daarbij.

Je kunt je voorstellen dat de volledige imple-
mentati e van de Omgevingswet en de daarbij 
horende digitale voorzieningen een complex 
veranderproces is. Het gaat hier bijvoorbeeld 
om juridische regelgeving, processen en 
samenwerking, maar ook een andere manier 
van informati e delen.

Geordend en compleet systeem

Bij je plan voor het paviljoen heb je 
www.ruimtelijkeplannen.nl geraadpleegd om 
de bestemming van de locati e te achterhalen. 
Dat viel nog niet mee. Dit leverde bij jou vooral 
onduidelijkheid op en je moest te rade gaan bij 
de gemeente. Daarna werden nog vele systemen 
geraadpleegd om de andere benodigde informa-
ti e boven water te krijgen. Daar kon jij dan weer 
niet bij.

In de toekomst verloopt de informati everstrek-
king via het Digitaal Stelsel Omgevingswet 
(kortweg DSO). Het DSO is geen groot 
ICT-systeem. Het is een geordend en verbonden 
geheel van afspraken, voorzieningen, gegevens-
verzamelingen en bronnen die nodig zijn om aan 
iedereen de gegevens beschikbaar te stellen die 

Paviljoensdroom 
geveld door boom, 

of toch niet...   

8 |  Klanten en projecten  |  GBImagazine Herfst 2019

Data en de omgevingswet

zij willen of moeten hebben voor de processen 
van de Omgevingswet. Dit betekent dat initi ati ef-
nemers, belanghebbenden en bevoegde gezagen 
in de toekomst gebruik gaan maken van dezelfde 
informati e. 

Data, maar hoe dan?

Veel van de bevoegde gezagen worstelen met 
de vraag hoe zij de ‘data-component’ goed in de 
Omgevingswet inbrengen. Dat valt ook niet mee, 
want de informati eproducten kunnen er per or-
ganisati e anders uitzien: Elk bevoegd gezag heeft  
grote vrijheid en maatwerkmogelijkheden.

Bij het indienen van je digitale aanvraag van 
het horecapaviljoen word je straks door een 
soort beslisboom geleid, waarbij getoetst wordt 
in hoeverre jouw initi ati ef binnen de regels 
mogelijk is. De simpele vraag of de oude dikke 
beuk die gekapt moet worden voor het paviljoen, 
monumentaal is, kan op vele manieren beant-

woord worden. Plaats je als gemeente een .pdf 
met een lijst met de monumentale bomen? 
Wordt de informati e op een kaart afgebeeld? Of 
is het systeem zo geïntegreerd en zie je met een 
klik op de kaart dat de boom niet monumentaal 
is. Bovendien moet deze informati e alti jd actueel 
zijn. Wat als jij een beschikking krijgt op basis van 
onjuiste data?

Kennis en ervaring bij Antea Group

Gelukkig gaan steeds meer organisati es acti ef 
aan de slag met de data-component van de 
Omgevingswet. Wij ondersteunen hierin bijvoor-
beeld met data-analyses en ICT-impactanalyses. 
Het is een uitdaging voor de bevoegde gezagen 
om integraal gegevensbeheer te borgen en 
organisati es en processen zo in te richten dat 
deze aansluiten op het DSO en daarmee de 
initi ati efnemers en bevoegde gezagen opti -
maal ondersteunen. Dit blijkt onder andere uit 
de uitval tussen verschillende datasets en de 

workshops om verbeterstappen in de processen 
en de organisati e te defi niëren. De abstractheid 
van het DSO en de toepasbare regels maken het 
niet eenvoudig om tot een concreet plan met 
acti es te komen. Samenwerken en integraliteit in 
gegevensbeheer zijn echter de sleutelwoorden. 
Wij helpen jou hier graag bij!

Kans!

Oft ewel: de Omgevingswet is de uitgelezen kans 
om data te integreren, het beheer te organise-
ren en data breed te gebruiken om dromen te 
realiseren!

Meer informati e:
mirian.vanansem@anteagroup.com

Gebruik gebouwen (juridisch versus feitelijk)

www.linkedin.com/in/mirianvanansem



Waarden

Dirk Buiter, omgevingsmanager en projectleider 
bij de gemeente Westerveld: ‘Met de vaststel-
ling van onze vooruitstrevende visie op de 
openbare ruimte praten wij niet meer met onze 
inwoners over kwaliteitsniveaus. Wij hebben 
het bijvoorbeeld heel bewust over waarden 
als natuurbeleving en ontmoeten, omdat onze 
bewoners dat belangrijk vinden.’ Natuurlijk 
wel binnen de randvoorwaarden van schoon, 
veilig en toegankelijk. Maar, de waarden die 
de inwoners zelf hebben toegevoegd moeten 
zorgen voor een hoge tevredenheid over wonen, 
gebruiken en leven. 

Meetbare mate van tevredenheid

Deze visie is ook leidend voor de aanbesteding 
van het beheer en onderhoud op de begraaf-
plaatsen in de gemeente. Buiter: ‘In onze 
gemeente nemen de begraafplaatsen een 
speciale plek in. Daar speelt in belangrijke 
mate dat de eisen en wensen van de uitvaart-
verenigingen en hun achterban leidend zijn. 
Wij wilden het beheer niet meer voorschrijven, 
zelfs niet met een kwaliteitsniveau. Het ‘enige’ 
dat wij van de aannemer vragen is dat hij zorgt 
voor een meetbare mate van tevredenheid van 
bezoekers en uitvaartverenigingen. Het is daarbij 

De waarde van de 
openbare ruimte bij 
aanbestedingen

De strategie voor beheer en onderhoud van onze leefomgeving past zich aan 

op de behoeft en die uit de markt komen. Een aantal jaren geleden keek men 

nog raar op van een kwaliteitsgestuurd contract of beeldbestek. Niet meer 

zes keer maaien, maar zelf bepalen welke maaifrequenti e nodig is om een 

bepaald kwaliteitsniveau te halen was wennen. Nu zien we de trend door-

trekken naar eff ect- en waardegerichte bestekken.
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aan de aannemer om zich te verplaatsen in de 
betrokkenen om de best passende kwaliteit te 
realiseren.’ De gemeente heeft  daarbij vooral 
proceseisen gesteld over de communicati e met 
de uitvaartverenigingen, de gemeente en de 
manier van meten van de tevredenheid. ‘Het 
was nog best spannend,’ aldus Dirk: ‘We hoop-
ten op inschrijvingen die lieten zien dat de aan-
nemers snapten wat wij wilden, want het vergt 
wel een andere manier van denken. Het is niet 
meer rechtt oe rechtaan beheren.’

Beheer, graf delven én herinrichting

In samenwerking met de uitvaartverenigingen 
en Antea Group zijn er een aantal herinrichti ngs-
eisen meegenomen in de uitvraag. Deze herin-
richti ngen moeten binnen 5 jaar gerealiseerd 
zijn. Aale Boek, adviseur bij Antea Group: ‘het 
was erg interessant om samen met de inkoper 
van Westerveld tot een heldere uitvraag te 
komen, waar een aannemer voor zowel het on-
derhoud als de herinrichti ng mee uit de voeten 
kon. GBI heeft  een rol gespeeld bij het leveren 
van goede basisgegevens voor de herinrich-
ti ngsvoorstellen en het beheer en onderhoud.’ 
Dirk Buiter: ‘Met de visie als richti nggevend 
document voor de manier waarop wij met de 
openbare ruimte om willen gaan hebben we het 

beheer en de herinrichti ng op zes begraaf-
plaatsen, inclusief het begraven, op de markt 
gezet. Voor het graf delven werken we met een 
koppeling tussen GBI en ons administrati eve 
systeem voor begraven. Zo kunnen we onze aan-
nemer straks met GBIonline aansturen en blijven 
onze administrati eve gegevens actueel.’

Praktijk

De prakti jk moet nog uitwijzen hoe de 
eff ect- en waardegerichte bestekken uiteindelijk 
uitpakken. Dirk Buiter is echter tevreden over 
de aanbestedingsprocedure en de visie van aan-
nemers op de vraag die in Westerveld lag: ‘De 
inschrijvende parti jen hebben een goede verta-
ling gemaakt van onze wensen. De aannemer, 
die inmiddels uitvoering geeft  aan de werkzaam-
heden, heeft  begrepen wat er nodig is en heeft  
goed aan kunnen geven hoe hij naar meetbare 
tevredenheid van bezoekers en uitvaartvereni-
gingen toe gaat werken. De eerste resultaten en 
contacten zijn hoopvol.’ Ook de uitvaartvereni-
gingen, die nauw betrokken waren bij het gun-
ningsproces, hebben vertrouwen in de aanpak. 
Aale Boek: ‘De aannemer richt zich met zijn 
werkzaamheden bewust op de beheerdoelen, in 
plaats van op kwaliteitsniveaus. Je gaat de aan-
nemer nu dus nadrukkelijk vragen aan bestuur-
lijke doelen bij te dragen, en deze casussen zijn 
vernieuwend. Het gaat hier niet alleen meer om 
technische beheerinhoud.’

Meer informati e:
aale.boek@anteagroup.com

www.linkedin.com/in/aaleboek



Verduurzamen 
van gebouwen op 
natuurlijke momenten
  

Klimaat, duurzaamheid, energietransiti e, waar hoor je het niet? Ook 

in de wereld van gebouwen spelen deze termen een belangrijke rol. 

De behoeft e aan gebouwen, met name die een publiek nut dienen, 

wijzigt, doordat de leefomgeving, het gebruik ervan en de manier van 

leven zienderogen verandert. Om deze behoeft es en veranderingen zo 

goed mogelijk in te vullen en in stand te houden is het belangrijk om de 

eigenaar van het maatschappelijk vastgoed en de gebruiker centraal te 

stellen. Te meer ook om de doelstellingen op het gebied van vastgoed 

en duurzaamheid te behalen.

fi eke maatregelen te komen. Ja, daarbij komt 
dat sommige gemeenten de lat voor zichzelf 
hoger leggen en scherpere doelen stellen dan 
het Rijk doet. Dat is natuurlijk mooi, maar vergt 
wel extra inspanning. Het begint vaak met een 
defi niti ekwesti e, want wat is klimaatneutraal of 
energieneutraal dan precies? Het isoleren van 
de schil van een gebouw draagt bij aan het redu-
ceren van energiegebruik, maar het produceren 
van dit isolati emateriaal kost weer veel energie. 
Daarmee kan het klimaat neutrale aspect weer 
in het geding komen. Het is dus zaak om het 
onderhoud en renovati e van gebouwen integraal 
te benaderen, zodat alle aspecten meegenomen 
en meegewogen worden.’

‘De focus ligt vaak op energiebesparing, 
dat is wat anders dan klimaatneutraal’

Hoe doe je dat dan, die integrale benadering? 
‘Die werkt drie kanten op’, zegt Jan-Lucas: 
‘Eerst kijken we in het proces direct de hele linie 
over. Dus van strategie, via tacti sch naar de ope-
rati onele uitvoering. Daar leggen we de eerste 

verbinding tussen wetgeving, doelstellingen, visie 
en beleid via de duurzame meerjarige onder-
houdsplanningen naar uiteindelijk de uitvoering 
van het onderhoud én de verduurzamingsmaat-
regelen. Zo kun je goed borgen dat de doelstellin-
gen ook daadwerkelijk worden bewerkstelligd.’ 
Ten tweede? ‘In een MJOP vind je onderhouds-
maatregelen terug die op basis van systemen, 
inspecti es en ervaring bepaald zijn. Door de ver-
duurzamingsmaatregelen uit de EPA-U maatwerk-
adviezen integraal op te nemen in het MJOP kun 
je effi  ciënt de juiste keuzes maken, prioriteren 
en de verduurzamingsmaatregelen doorvoeren 
op de natuurlijke vervangingsmomenten.’ Door 
het integreren van deze maatwerkadviezen in je 
MJOP krijg je als het ware een Duurzaam Meer-
jaren Onderhouds Plan, een DMJOP. ‘Ten derde 
kijken we bij een maatwerkadvies integraal naar 
de verduurzamingsmogelijkheden van een pand 
vanuit de verschillende disciplines (bouwkundig, 
installati etechnisch, bouwfysisch en constructi ef). 
Hierbij weet je zeker dat alle mogelijkheden in 
samenhang zijn verkend en ook uitgevoerd 
kunnen worden.’

‘Eén van de belangrijkste pijlers in ons 
gedachtengoed is een integrale benade-
ring van verduurzamings-vraagstukken 
in vakdisciplines en de levenscyclus van 
vastgoed.’ 

In recente maatwerkadviezen voor de gemeente 
Hengelo en Westerveld hebben we met deze 
integrale aanpak de verduurzamingsambiti e van 
deze gemeenten integraal inzichtelijk kunnen 
maken. Hiermee is prakti sch en concreet het 
realiseren van de ambiti e geborgd: Welke bouw-
kundige en installati etechnische maatregelen 
dienen opgenomen te worden in het MJOP? 

Meer informati e
jan-lucas.hof@anteagroup.com

Jan-Lucas Hof, projectmanager Bouw: ‘Gemeen-
ten vinden vaak dat ze een voorbeeldfuncti e 
hebben als het gaat om het verduurzamen van 
het eigen vastgoed. En, dat is natuurlijk ook zo, 
gemeenten hebben een centrale functi e in de 
maatschappij. Maar ik merk ook dat beheerders 
nog wel worstelen met de aanpak. Er is ook 
geen standaard aanpak of standaard proces. 
Het is een maatwerkadvies, met de strategische 
doelen van een gemeente als vertrekpunt.’

‘Vaak zie ik ook dat de Sustainable Development 
Goals tegenwoordig de opdracht bepalen. Bij 
doelen als betaalbare en duurzame energie, 
klimaatacti e en duurzame steden en gemeen-
schappen loop je al gauw tegen gebouwen 
aan. En, ook vanuit het Rijk wordt de opgave 
onderstreept. In 2050 moet al het maatschap-
pelijke vastgoed gasloos zijn. Daarbovenop moet 
vanaf 2023 voldaan worden aan energielabel C 
voor kantoren. Gemeenten nemen deze opgave 
over in hun duurzaamheids- of vastgoedbeleid. 
Deze beleidsstukken zijn vaak gericht op de 
hoofdlijnen, wat het lasti g maakt om tot speci-
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‘Een integrale benadering levert 
de beste duurzame oplossing’

www.linkedin.com/in/janlucashof



Data en beleid als sleutel

Onze cultuurlijke inrichti ng van het groen en 
veelal monotone beheermethodes dragen vol-
gens dezelfde deskundigen bij aan de vatbaar-
heid van onze buitenruimte voor deze plagen. 
Naast de jeuk veroorzakende eikenprocessie-
rups, zijn momenteel ook de Japanse duizend-
knoop, de reuzenberenklauw en de Amerikaanse 
rivierkreeft  exoten die zich razendsnel versprei-
den en impact hebben op hun omgeving.

Het bestrijden van deze exoten vraagt aandacht. 
Hierbij zijn twee zaken belangrijk: betrouwbare 
data en concrete beleidskeuzes. Met deze twee 
gaan  we de komende jaren de strijd aan tegen 
exoten.

Betrouwbare registratie

Registrati e van exoten en het visualiseren van 
trends en ontwikkelingen geeft  een waardevolle 
basis om acti es en maatregelen op te baseren. 
Inmiddels zijn voor meerdere gemeenten pas-
poorten in GBI ingericht. Hiermee kunnen zowel 
gemeenten als aannemers en externe betrokke-
nen de aanwezigheid van bijvoorbeeld Japanse 
duizendknoop vastleggen. Met de registrati e 

in GBI gecombineerd met onze kennis over 
de aanpak van exoten, heeft  u alle benodigde 
kennis bij elkaar om goed doordachte keuzes te 
kunnen maken en prioriteiten te stellen voor de 
bestrijding. Dit blijkt van onschatbare waarde bij 
de preventi e en aanpak.

Concrete beleidskeuzes: sturen op ef-

fecten invasieve exoten

We moeten ons realiseren dat de bestrijding en 
beheersing van invasieve exoten een aanpak 
met een lange adem vergt. Dit vraagt om dui-
delijke keuzes waarbij met name de eff ecten op 
korte en lange termijn centraal staan. De aanpak 
kost geld en welke eff ecten willen we bereiken? 
Wat is acceptabel? Door gericht te kiezen en te 
prioriteren met de beschikbare data kunnen de 
middelen slim worden ingezet voor het grootste 
rendement.

Daarnaast speelt de inrichti ng van de openbare 
ruimte een rol. Die is erg monotoon, met kilo-
meters lange bomenlanen met dezelfde bomen. 
Nederland is hierin uniek. Meer diversiteit helpt: 
dus niet meer 80% eiken in het bomenbestand, 
maar dat langzaamaan, op natuurlijke momen-

ten, terugbrengen maar een meer verdeelde 
opbouw van soorten om verspreiding tegen te 
gaan. Dit moet dan wel worden doorgevoerd in 
de hele keten van beleid tot uitvoering. Nu zien 
we nog wel eens dat thema’s uit het coaliti eak-
koord wel in de aanleg worden meegenomen, 
maar bijvoorbeeld niet worden doorgevoerd in 
beheer. Het gevolg is a� eur op maatregelen die 
juist bijdragen aan de bestrijding, zoals bermgras 
hoger dan een meter of inboet die niet overeen-
komt met de overige soorten.

Onze 6 tips voor de aanpak van inva-

sieve exoten:

1. Formuleer je opdracht
2. Inventariseer de risico’s
3. Neem waar en registreer
4. Beheers en bestrijd
5. Betrek bewoners op gezett e ti jden
6. Evalueer je aanpak: wat kan beter?

Hoofdrol voor beheer

Beheerders hebben de sleutels in handen voor 
de aanpak. Heldere keuzes, regionale samen-
werking en de juiste prioriteiten helpen bij de 
beheersing en bestrijding van invasies exoten. 

En voor wat betreft  de eikenprocessierups: de 
deskundigen verwachten volgend jaar een nog 
grotere plaag!

Meer informati e: 
mark.vandenkieboom@anteagroup.com

Heel 
Nederland 

jeukt
Invasieve exoten 

zorgen voor 
grote overlast

Afgelopen voorjaar en zomer leek heel Nederland last te hebben van de eiken-

processierups. Deze inmiddels beruchte invasieve exoot nestelt zich massaal in 

onze geliefde eiken en kan erge jeuk veroorzaken. De (social) media stonden er 

vol van en beheerders en bestrijders konden de enorme hoeveelheid rupsen, 

getooid met hun brandharen, niet aan. Dit had forse budgetoverschrijdingen 

tot gevolg. De extreme vorm van deze plaag was voor deskundigen geen ver-

rassing. Op basis van jarenlange monitoring en het warmer wordende klimaat 

was het een logisch, maar ongewenst gevolg. De plaag heeft  duidelijk gemaakt 

wat de impact van invasieve exoten is en wat voor onrust zij kunnen veroor-

zaken. Want, de eikenprocessierups staat niet alleen.
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www.linkedin.com/in/mark-van-den-kieboom



Dankzij Antea Group kunnen wij gezond en veilig naar het toilet!

Veertig procent van de Indonesische bevolking 
heeft geen toilet en poept en plast nog in slootjes, 
vijvers of bosjes. De Indonesische overheid heeft 
daarom de ambitie dat elk huishouden in 2020 
toegang heeft tot goede sanitaire voorzieningen. 
En dit gaat verder dan de aanleg van toiletten  
en septic tanks. Johan Santing, adviseur Data &  
Informatie, vertelt: ‘In Lampung Selatan op  
Sumatra wordt alles op alles gezet om de lande-
lijke doelstelling te halen. Sinds 2010 zijn er in het 
district tienduizenden septic tanks aangelegd.  
De lokale overheid krijgt hierbij hulp van de  
Dutch Water Authorities.’ Het DWA is het samen-

werkingsverband van Nederlandse 
Waterschappen. Onder auspiciën van 
Waterschap Zuiderzeeland werkt een 
projectteam samen met de lokale be-
volking aan de inrichting van een goed 
werkende sanitatieketen. Ook Antea 
Group ondersteunt hierbij.

Di tangan Antea Group kita 
bisa pergi ke kammar ketjil 
dengang sehat dan amman!

Desludging

Veilige sanitatie houdt meer in dan een hygiëni-
sche plek om je behoefte te doen. Het slib uit al 
die tanks moet ook worden afgevoerd en verwerkt. 
Dat heet desludging. Er rijdt straks als het goed is, 
een vrachtwagentje naar elk dorp om tanks leeg 
te halen en het slib naar een zuiveringsinstallatie 
te brengen. Johan: ‘Dan is het belangrijk te weten 
waar die tanks zitten, wat de capaciteit is en hoe 
vaak je ze moet leegmaken. En, je wilt je zuive-
ringscapaciteit op het aanbod afstemmen. Al die 
informatie moet op een geordende manier worden 
vastgelegd om er goed analyses mee te kunnen 
doen.’ Maar ook de bereikbaarheid van de septic 
tanks is belangrijk. Ook mag er geen interactie zijn 
tussen de waterput en de tank zonder bodem. 
Anders wordt het ziektebeeld in stand gehouden. 
Kindersterfte is hoog en veel mensen hebben last 
van diarree door vervuild water. 

Wirwar

Berto Smit, gemeente Dronten en bestuurslid 
GVAG, is al jaren betrokken bij de problematiek 
en reisde al diverse keren af naar Sumatra: ‘Het is 
een flinke opgave, want in elk dorpje bevindt zich 
een wirwar aan tanks. En vaak is het niet bekend 
waar ze in de grond zitten, hoe groot ze zijn en van 
welk type. Om het ontslibben goed te regelen en 
efficiënt op te pakken is goed overzicht hard nodig. 
Alleen dan kun je jouw logistiek beter inrichten en 
ervoor zorgen dat elk huishouden altijd over een 
goed werkende septic tank beschikt.’ Daarnaast is 
de overheid totaal anders georganiseerd dan wij 
gewend zijn en vraagt het management ook inspan-
ningen. Berto z’n rol is vooral om de verbinding te 
maken tussen organisatie, beleid en uitvoering. 

GIS-tool

Dat was het punt waar het voor Johan begon: ‘Het 
DWA vroeg of wij een tool wilden ontwikkelen. Een 
app waarmee je op locatie alle informatie over een 
septic tank kunt uploaden: bouwjaar, ligging, capa-
citeit. En, een dashboard waarmee je data vervol-
gens kunt ontsluiten en combineren. Hiervoor heb 
ik een GIS-oplossing ontworpen waarmee ze de 
septic tanks in Lampung in beeld brengen.’ 
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Agil Satria woont in Lampung. Als Young Expert 
(YEP) wordt hij in Nederland opgeleid en getraind 
om het sanitatieproject uit te voeren én om met 
de GIS-tool van Johan te werken: ‘In een eerste 
pilot hebben we 15.000 septic tanks ingevoerd.  
Zes mensen gingen van dorp naar dorp om met  
Johans’ systeem gegevens vast te leggen. We heb-
ben de resultaten voorgelegd aan het districts-
hoofd: Hij is ontzettend enthousiast en wil dat we 
nu alle andere tanks in kaart brengen.’ Ondertus-
sen staat de teller al op 35.000.

Werken met data

Het inwinnen en verzamelen van gegevens is het 
slechts het begin. Berto: ‘Ze hebben straks een 
enorme bak data. Daar heb je alleen voordeel 
van wanneer lokale overheden met die data gaan 
werken. Bijvoorbeeld om de logistiek te optima-
liseren, de capaciteit van zuiveringsinstallaties te 
berekenen en de aanleg van nieuwe tanks te stan-
daardiseren. Het is nu aan ons om al die partijen 
te laten zien wat je met dit systeem kunt, hoe je al 
die data kunt beheren en dat het bijdraagt aan een 
betere toekomst. Communicatie, samenwerken en 
de bestuurlijke verbinding leggen is essentieel.’

Agil: ‘Dit één van de eerste projecten op Sumatra 
waar we werken met data en apps. Het is volko-
men nieuw voor ons. Het is een ontdekkingstocht 
om hiermee te werken, om gegevens te gebruiken 
en om het systeem actueel te houden.’ Gelukkig 
wordt ook dit ondersteund. Johan: ‘Er zijn plannen 
om mensen ter plaatse in Lampung te trainen 
en te leren hoe je dit systeem kunt gebruiken en 
beheren.’

Meer informatie:
johan.santing@anteagroup.com

V.l.n.r. Agil Satria, Johan Santing en Berto Smit
www.linkedin.com/in/johansanting

Johan Santing: ‘Wij 

brengen samen met 

de Nederlandse  

waterschappen een 

veilige sanitatie in 

Indonesië dichterbij.

Berto Smit, gemeente 

Donten en bestuurslid 

GVAG: 'Dit is een 

prachtig project dat we 

nauwlettend blijven 

volgen. Vooral ook om-

dat we hiermee echt 

het verschil maken 

voor de mensen daar.'



BBV 
voor beheerders

Als beheerder en inrichter van de openbare ruimte heb je er misschien niet dagelijks mee 

te maken. Maar in het Besluit Begroti ng en Verantwoording gemeenten en provincies 

(BBV) zijn wett elijke eisen vastgelegd voor begroti ngs- en verantwoordingsdocumenten 

van provincies en gemeenten. Daaronder vallen ook een paar belangrijke bepalingen voor 

het fi nancieren en uitvoeren van beheer en onderhoud. Zo is bijvoorbeeld voorgeschreven 

dat er een paragraaf moet worden opgenomen in de begroti ng over het onderhoud van de 

kapitaalgoederen. Welke kansen en risico’s biedt dat voor jou als beheerder?

19GBImagazine Herfst 2019  |  Klanten en projecten  |18 |  Klanten en projecten  |  GBImagazine Herfst 2019

Aanpassingen per 1-1-2017

De BBV bestaat sinds 1-1-2004. Het voornaamste 
doel was te waarborgen dat de gemeenteraad, 
de burgers en de toezichthoudende instanti es de 
juiste (fi nanciële) informati e zouden krijgen. Na 
verloop van ti jd wenste men verdere verbetering 
van de verslaglegging en verantwoording van 
uitgaven in de publieke sector. Ook hoopte men 
tot een betere onderlinge vergelijkbaarheid van 
overheden te komen. De economische crisis leid-
de tot grote zorgen over de fi nanciële positi e van 
gemeenten. Zouden er in de toekomst voldoende 
middelen beschikbaar zijn voor vervangingen in 
de openbare ruimte? Dit leidde per 1-1-2017 tot 
de volgende wijzigingen:
• Anders doorberekenen van overhead: alleen 

baten en lasten doorberekenen die betrekking 
hebben op het primaire proces;

• Achterstallig onderhoud moet binnen een 
redelijke termijn worden hersteld;

• De investeringen in de openbare ruimte met 
een maatschappelijk nut moeten worden 
geacti veerd.

Lang niet alle beheerorganisati es zijn zich bewust 
van de verplichti ng om investeringen op zaken 
als groen en wegen te acti veren. Daarom in dit 
arti kel daar aandacht voor.

Kapitaalgoederen

De gemeenten hebben een groot vermogen ge-
investeerd in de kapitaalgoederen in hun open-
bare ruimte, zoals wegen, riolering, groen en 
gebouwen. Deze kapitaalgoederen zijn van groot 
belang voor het wonen, werken, winkelen en 
recreëren. Onderhoud is noodzakelijk vanuit de 
zorgplicht voor de veiligheid van alle gebruikers. 

Maar, er is ook een fi nanciële verantwoordings-
plicht van de gemeente voor deze kapitaalgoede-
ren. Het BBV onderscheidt hierbij twee typen:
• Met economisch nut:

Dit zijn de kapitaalgoederen waar je inkomsten 
uit kunt genereren. Voor de openbare ruimte 
gaat dit bijvoorbeeld om het rioolstelsel en 
begraafplaatsen. Hier kun je immers heffi  ngen 
en rechten voor innen. Het BBV stelt dat deze 
investeringen geacti veerd moeten worden.

• Met maatschappelijk nut:

Dit zijn kapitaalgoederen waar geen inkom-
sten uit te halen zijn, maar die wel duidelijk 
een publieke functi e hebben. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om wegen, water en groenvoor-
zieningen. Met ingang van 2017 moeten deze 
investeringen ook worden geacti veerd.

Besluit Begroti ng en Verantwoording Gemeenten en Provincies (BBV) ...         
... en waarom het belangrijk is daar als beheerder iets van te weten!
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Financieren van beheer

Grofweg kun je beheer- en onderhoudsmaat- 
regelen op drie manieren financieren: Je betaalt 
de maatregelen direct vanuit je jaarlijkse  
beschikbare budget (exploitatie). Of je hebt 
ervoor gespaard en betaalt de maatregelen 
daarvan (voorziening of reserve). Of je leent er 
geld voor (activeren).

Activeren wil dus zeggen dat je een grote uitgave 
niet direct betaalt uit je beschikbare middelen 
(de exploitatie) maar dat je het geld hiervoor 
leent en de investering over de komende jaren 
gaat afschrijven (de afschrijvingsperiode) via 
een jaarlijks bedrag aan aflossing en rente (de 
kapitaallasten). Deze kapitaallasten komen ver-
volgens wel ten laste van de exploitatie of een 
reserve. De BBV eist dat er bij activeren sprake 
moet zijn van het toevoegen van waarde: een 
investering.

Onderhoud of investering?

In de praktijk van alledag worden de termen 
groot onderhoud en vervangen vaak door elkaar 
gebruikt. Tot 2017 was het verschil ook minder 
van belang, maar nu is het onderscheid tussen 
onderhoud en vervanging cruciaal, vanwege de 
regels die de BBV stelt aan de financiering van 
de kosten. Hoe zit dat precies?

Onderhoud is het uitvoeren van preventieve dan 
wel correctieve maatregelen om een object in 
goede staat (op een vooraf bepaald kwaliteits- 
niveau) te houden of te brengen. Onderhoud 
kan worden onderscheiden in klein en groot 
onderhoud. Het uitvoeren van onderhoud is 
niet levensduur verlengend, maar het object 
behoudt zijn waarde binnen de geplande  
levensduur.

Van een investering is pas sprake bij een signifi-
cante kwaliteitsverbetering in verwachte levens-
duur of  functionaliteit. Dan wordt er waarde 
toegevoegd. Dit is sowieso het geval bij nieuwe 
aanleg of algehele vervanging zoals rehabilitatie 
van een weg. Maar ook groot onderhoud aan 
een bestaand object geldt als investering, als dat 
leidt tot:

Praktisch voorbeeld

De gemeente Zoetermeer heeft circa €1,7 miljard 
geïnvesteerd in de openbare ruimte. Zoetermeer is 
als groeikern sterk gegroeid in de jaren ‘60 en ‘70 
van de vorige eeuw en staat voor een vervangingspiek in de komende 10 jaar. Hiervoor waren 
voorzieningen opgebouwd, maar die zijn in de crisisjaren tussen 2008 en 2012 anders aange-
wend. Rond 2013 kon Stadsbeheer beschikken over een exploitatiebudget van €9,5 miljoen en 
een egalisatiereserve van €5,0 miljoen. Dit laatste om de jaarschommelingen op te vangen. Er 
werd niet afgeschreven op maatschappelijke voorzieningen als wegen en groen, maar vervan-
gingen werden ‘gewoon’ vanuit de exploitatie betaald. Met een naderende vervangingsgolf 
was dit niet meer houdbaar.

Vanaf 2017 is, conform het BBV, gekozen voor het activeren van vervangingen. Alleen de 
kapitaallasten kwamen ten laste van de exploitatie. Op korte termijn leverde dat veel financiële 
ruimte op, waarvan vooral het sociale domein kon profiteren.
De exploitatie daalde in het eerste jaar namelijk van €9,5 miljoen naar €4,2 miljoen (!), zie 
onderstaand figuur. Deze ruimte is echter tijdelijk. Omdat je jaarlijks moet investeren in 
vervangingen en de aflossing over lengte van jaren wordt uitgesmeerd, nemen de totale 
kapitaallasten elk jaar toe. Door de cumulatie van kapitaallasten bedraagt de exploitatie tegen 
2030 ‘weer’ €10 miljoen en stijgt deze door tot €20 miljoen in 2050. Pas daarna stabiliseert het 
bedrag, als de eerste investeringen zijn afgelost.

Op langere termijn moet er dus budget bij. Maar op kortere termijn biedt het de kans om de vervan-
gingspiek van de komende jaren op te vangen en om tekorten in het sociaal domein op te vangen.

Het voorbeeld van Zoetermeer laat duidelijk zien wat de voor- én nadelen zijn van het verplicht 
activeren van investeringen in kapitaalgoederen met maatschappelijk nut, zoals wegen, kunst-
werken en groen.

• een significante kwaliteitsverbetering (bij-
voorbeeld een investering in de herinrichting 
van een weg);

• een levensduurverlenging (bijvoorbeeld de 
vervanging van straatverlichting door LED);

• aanpassingen om te voldoen aan wet- en regelge-
ving (bijvoorbeeld investeringen in een gebouw 
om te voldoen aan veiligheidsvoorschriften).

Samengevat betekent dit:
• Beheer, klein onderhoud en ‘niet levensduur 

verlengend groot onderhoud’ mag niet  
geactiveerd worden.

• Levensduur verlengend of kwaliteit verbe-
terend groot onderhoud en vervangingen 
moeten wel worden geactiveerd.

www.linkedin.com/in/theus-van-den-broek

De voordelen van activeren

• Allereerst betekent het natuurlijk dat je  
netjes voldoet aan de wet- en regelgeving  
in het BBV;

• Het verplicht afschrijven bij vervanging of  
levensduur verlengend onderhoud geeft 
vooral een veel lager budgetbeslag op de 
korte termijn;

• Bij budgetkrapte en een piek aan uitgaven op 
de korte termijn (denk aan de vervangingsop-
gave) biedt verplicht afschrijven dus uitkomst;

• Verplicht afschrijven stimuleert de integrale, 
financiële benadering van de openbare 
ruimte. Activeren op het ene domein kan  
tekorten in de exploitatie op het andere 
domein opvangen;

• De mogelijkheid tot activeren van levens-
duur verlengend en/of kwaliteit verbeterend 
onderhoud kan de toepassing van circulaire 
en duurzame methoden stimuleren: Het 
budgetbeslag van eventueel iets duurdere 
maatregelen valt weg over de gehele  
afschrijvingsperiode.

De nadelen van activeren

• De rekening wordt naar de toekomst verlegd: 
door het cumulatieve effect van de kapitaal-
lasten stijgt het daarvoor benodigde budget. 
Het legt een steeds groter beslag op de 
exploitatie en vermindert de flexibiliteit in de 
uitvoering;

• Activeren vraagt een goede planning- en 
controlcyclus om vervelende verrassingen 
in de toekomst te voorkomen. Inzicht in de 
benodigde investeringen op langere termijn, 
bijvoorbeeld via een nota kapitaalgoederen en 
sectorale beheerplannen, moet op orde zijn;

• Verplicht activeren kan de verleiding oproe-
pen om eerder te gaan vervangen dan te re-
pareren. Dit is juist niet circulair en duurzaam;

• Door de activatietoename stijgt de totale 
schuldenlast.

Handige tips

Uit de eerste ervaringen met activeren sinds de in-
voering op 1-1-2017 blijkt een aantal zaken handig:
• Denk zorgvuldig na over het grensbedrag van 

activeren. Je mag als gemeente zelf een grens-
bedrag bepalen, waarboven je pas gaat acti-
veren. Hiermee kun je voorkomen dat je voor 
elk wissewasje moet gaan activeren. Maar als 
je de grens hoog legt, verlies je flexibiliteit. Je 
moet dan veel vanuit de exploitatie kunnen 
financieren. Hiermee loop je het risico dat je 
een samenloop van noodzakelijke maatrege-
len niet (meer) kunt financieren;

• Denk zorgvuldig na over de afschrijvings-
termijn. De financiële afschrijvingstermijn 
moet een relatie hebben met de werkelijke 
(technische) levensduur, maar moet deze niet 
overschrijden. Dan loop je het risico dat je 
versneld moet afboeken;

• Maak gebruik van de componentenbenade-
ring voor grote en kostbare objecten. In plaats 
van één totale levensduur aan te houden, kun 
je bijvoorbeeld een grote brug in een aantal 
componenten met een eigen levensduur op-
delen: de brugligger 60 jaar, de leuning 15 jaar 
en de voegovergang 10 jaar. Dit geeft meer 
flexibiliteit bij vervangingen of verbeteringen;

• Je kunt een reserve inrichten voor de aflossing 
van de kapitaallasten. Hierin kan het eventue-
le overschot op de exploitatie op korte termijn 
worden gereserveerd voor de cumulatie op de 
langere termijn;

• Stel een Nota Kapitaalgoederen Openbare 
Ruimte op met een strategische investe-
ringsplanning. Hiermee kun je de financiële 
consequenties tijdig bij bestuur en politiek 
agenderen;

• Richt je beheerstrategie op het creëren van 
zoveel mogelijke ‘ideaalcomplexen’. Dat wil 
zeggen dat je elk jaar een evenredig deel van 
je assets vervangt of verbetert. Dit brengt 
regelmaat in je afschrijvingen.

Tot slot

De verplichte activering van investeringen in 
beheerassets met maatschappelijk nut, biedt 
de beheerder vooral de financiële ruimte om op 
kortere termijn achterstanden weg te werken 
en vervangingspieken op te vangen. Het vraagt 
tegelijkertijd een goed besef van én goed 
anticiperen op de rekening die hiervoor in de 
toekomst moet worden betaald.

Meer informatie: 
theus.vandenbroek@anteagroup.com



Partnerschap in de openbare ruimte

Rond deze ti jd worden in gemeenteland de voorbereidingen getroff en voor de 
begroti ng voor het komende jaar. Alti jd weer een spannende klus. Zeker als het 
Rijk weer minder geld aan de gemeenten ter beschikking stelt. Wat mij opvalt is 
dat alle posten met betrekking tot de paragraaf ‘beheer openbare ruimte’ steeds 
meer aandacht krijgen.

Daar waar dit jaren geleden nog als een technische post werd behandeld (we 
hadden het over m2 areaal; een beetje meer of minder onkruidbestrijding) en 
het al snel het ‘kind van de rekening’ was, is de openbare ruimte steeds meer de 
drager van de discussie over ‘gezond stedelijk leven’. 

Een gezonde fysieke leefomgeving staat voorop. En terecht. Duurzaamheid, een 
gezonde leefsti jl en een goede infrastructuur gaan hand in hand. Daarmee is de 
discussie over de openbare ruimte een gesprek van iedereen geworden. In de 
wijk, bij de sportvereniging en uiteindelijk in de raad. En zo hoort het. Dat is bij 
de behandeling van de begroti ng toch een leuker gesprek.

Wat ook zo leuk is: deze discussie kan nu worden gevoerd op basis van goede 
informati e en data. Up-to-date en betrouwbaar. Ik mag wel zeggen: ook met 
dank aan GBI en Antea Group. 

De gebruikersvereniging GVAG is het uitgelezen pla� orm om deze ervaringen 
te delen. Daarvoor zet een heel aantal medewerkers van gemeenten en andere 
organisati es zich, samen met Antea Group,  voortdurend in. En dat werpt z'n 
vruchten af. U leest dat op de mooie website van onze vereniging.

We hebben elkaar onlangs ontmoet op de beheerbijeenkomst GVAG. Alti jd weer 
een mooi weerzien van vakgenoten, die elke dag weer gedreven zijn om zorg te 
dragen voor de openbare ruimte.

Dat was ook de eerste bijeenkomst waar onze kersverse voorzitt er Arco Hofl and 
aanwezig was. Ik ben blij dat hij deze rol op zich heeft  genomen. Een ervaren 
bestuurder met een mooi bestuurlijk netwerk. Op de volgende pagina leest u een 
interview met Arco waar hij zich verder aan u voorstelt.

Een hartelijke groet,

Kees van Dalen
Waarnemend voorzitt er GVAG

Column

secretariaat@gvag.nl

www.gvag.nl
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Arco Hofl and 
Voorzitter GVAG

Beroep: burgemeester van 
Rijssen-Holten

61 jaar
3 dochters uit huis

2 kleinkinderen

‘Ik ga niet over 1 nacht ijs’ 

Van sportjournalist tot voorzitt er van de GVAG

Arco Hofl and heeft  inmiddels al een fl inke loopbaan in 
de wondere wereld van het openbaar bestuur. Van de 
Raad van State tot het Ministerie van Justi ti e, maar de 
laatste 15 jaar vooral bij gemeenten. Gemeenteraad, 
wethouder, Dalfsen, Zwartewaterland. En, sinds 2010 is 
hij de burgervader van het mooie Rijssen-Holten.
Arco Hofl and zett e onlangs alle seinen op groen voor 
het voorzitt erschap van de GVAG. ‘In mijn studententi jd 
was ik sportjournalist. Daar heb ik geleerd kriti sche vra-
gen te stellen. Uiteindelijk vond ik het toch wel ti jd om 
een echte baan te zoeken, maar ik pluk er nog steeds de 
vruchten van. En ook de sport volg ik nog. Ik ben Ajax 
fan en zit af en toe op de tribune bij Heracles.’

‘Mijn hele familie komt uit het bedrijfsleven. Ik ben 
dus wel een beetje het zwarte schaap thuis’, lacht 
Arco: ‘Gelukkig ben ik wel zakelijk ingesteld. En, in het 
verleden ben ik portefeuillehouder geweest van auto-
mati sering. Ik ben dus niet helemaal blanco als het 
gaat om soft ware en ICT.’ 

Bestuurlijke focus

Arco zit momenteel in het hoofdbestuur van VNG. ‘Ik 
ben landelijk acti ef, dus ik weet ook wat er bij verschil-
lende gemeenten speelt. Ik weet ook dat de focus van 
bestuurders niet echt bij beheersoft ware ligt. Maar de 
aandacht komt er wel steeds meer door wat we zien 
op datagebied. Hackers, datalekken. Zodra de risico’s 
toenemen, verleggen bestuurders hun focus en komt 
er binnen organisati es aandacht voor. Daarnaast is 
soft ware over het algemeen een grote uitgavenpost. 
De samenleving stelt terecht vragen over effi  ciënte 
besteding van gemeentelijke middelen. Gelukkig zorgen 
we er samen voor dat GBI een goede investering blijft . 
Ik vind het mooi om te ontdekken dat zoveel betrokken 
gemeenten zich verenigen voor een beter product en 
hier de nodige ti jd in investeren.’

Interessante fase

Arco wil graag een bijdrage leveren om de gebruikers-
vereniging weer verder te brengen. ‘De GVAG opereert 
op een interessante scheidslijn. We hebben de gebrui-
kers, de leverancier, de ontwikkeling en de bouw. Maar 
ook de doelen die de gemeente beoogt binnen het 
vakgebied van beheer en data. Ook de VNG is bezig met 
het inrichten van de toekomst, want de Omgevingswet 
heeft  veel impact, ook op de GVAG en GBI. Wat die 
impact is dat zal veelal nog gaan blijken. Ik vind dit een 
zeer interessante fase.’ 

Hoe krijgen we managers mee?

‘Bestuurders en managers hoeven niet alle informati e. 
Alleen de informati e die zij op dat moment nodig heb-
ben om een goed onderbouwd besluit te nemen, of 
om een bepaald inzicht te krijgen, is nodig. Daar weet 
ik als burgemeester alles van. Er zit dus een bepaalde 
gelaagdheid in. En iedere manager, bestuurder en orga-
nisati e moet bij zichzelf te rade gaan welke informati e 
hij of zij nodig heeft . De structuur van die informati e is 
dan belangrijk, om het juiste er snel en effi  ciënt uit te 
kunnen halen. Wij kunnen zorgen voor die informati e, 
en dat vooral ook sti muleren. Ik zie workshops voor me, 
bijvoorbeeld voor een Raad van Commissarissen.’ 

Wat kunnen we verwachten?

‘Ik denk toch wel dat ik humor heb en plezierig in de 
omgang ben. Ik hoop dat anderen dat met mij vinden. 
Ik draag graag een boodschap uit en zet mij ook in om 
die boodschap te verwezenlijken. Zo ben ik het ‘gezicht’ 
voor de campagne Bring Back The Youth (#BBTY), maar 
niemand wist dat ik dat was. De doelstelling van deze 
campagne was om jongeren na hun studie terug te 
laten keren naar hun gemeente.‘ Arco ziet de GVAG als 
een goed onderhouden rijdende trein. ‘De vereniging 
heeft  inmiddels een duidelijke structuur en verdeling. Ik 
verdiep mij op dit moment in hoe bepaalde zaken lopen 
en werken.’

Arco is acti ef op Twitt er           @Arcohofl and Arco is acti ef op Twitt er           @Arcohofl and 
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Vacatures GVAG

Op dit moment hebben wij een aantal positi es vacant:  
• Bestuurslid GVAG
• Voorzitt er themagroep ‘Sti muleren gebruik’
• Voorzitt er themagroep ‘Planning en Beheer’ 
• Verschillende thema’s voor projectt eam ‘Wishes’  

Heb je belangstelling om bij te dragen aan de GVAG en 
daarmee aan GBI? Schroom niet en bezoek de GVAG website. 
Aanmelden voor project- en themagroepen kan door te 
mailen naar: l.hof@gvag.nl.

Nieuwsbrief GVAG

Wil je geen nieuws meer missen van de 
GVAG, schrijf je dan snel in voor  
de nieuwsbrief:

Stuur een mail naar 
Linda Hof (l.hof@gvag.nl) of kijk op 

www.gvag.nl

Beheerbijeenkomst: 
Hardgaan met beheer!
Beheer openbare ruimte is volop in beweging. En het gaat hard! 
Die snelheid hebben we op 3 oktober jl. met elkaar gedeeld, 
ti jdens een boeiend programma én op een bijzondere locati e! 
Arco Hofl and, de nieuwe voorzitt er van de GVAG, trapte na de lunch de beheerbijeenkomst in 
Walibi Holland af. Hij stelde zich kort voor aan de verschillende GVAG leden in de zaal. 

Erik Duisterwinkel van Antea Group was de eerste spreker van de middag. Hij inspireerde de deel-
nemers door te laten zien hoe je drones kunt inzett en bij het beheer van de openbare ruimte. Dit is 
geen toekomstplaatje, het kan nu al! Een van de voorbeelden die Erik toonde is dat je met drones de 
kwaliteit van kademuren meet. 

Mascha van Till, directeur Walibi Holland, vertelde met passie en humor over wat er allemaal komt 
kijken bij het beheren van een att racti epark, waarbij het aantal bezoekers kan variëren van 2.500 tot 
22.500 per dag. Walibi Holland staat internati onaal bekend om haar achtbanen. Veiligheid staat hier 
dan ook op nummer 1 en dit wordt geborgd door vele technische keuringen, processen en roosters 
voor de medewerkers. Daarnaast zett en ze conti nu interventi es in om risico’s te verkleinen die door 
guest behavior ontstaan. Dit loopt uiteen van noodknoppen om att racti es te sluiten wanneer bezoe-
kers zich niet aan de regels van een att racti e houden en extra camera’s om gevaarlijke situati es te 
signaleren, tot geluidsinstallati es om bezoekers te waarschuwen en het analyseren van gedrag van 
doelgroepen. Tijdens een rondleiding hebben we achter de schermen mogen kijken bij de opbouw van 
Halloween Fright Nights. 

>>>

Na de pauze heeft  Marc de Jong van Antea Group laten zien hoe hard beheer eigenlijk gaat. Max Verstap-
pen en de Formule 1 zijn volgens Marc een inspirati ebron om van te leren: een goede auto, chassis en 
motor als basis voor beheer waarbij de levensduur en een pitstop op het juiste moment van belang zijn.

De middag werd afgesloten door spreker Kevin Weijers. Hij vertelde over zijn experiment ‘de wereld 
rond ..’ met als belangrijkste boodschap dat je kunt spelen met percepti e en dat je soms moet expe-
rimenteren om te ontdekken. De GVAG leden zijn door Kevin uitgedaagd om mee te doen aan een 
experiment om 21 dagen niet te klagen!

Nadien was er ti jdens een informele borrelgelegenheid om na te praten en ervaringen te delen. 
Presentati es van deze middag staan op het forum van de GVAG.
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houden van data

GBIuitgelicht

Het Gegevenswoordenboek

Het Gegevenswoordenboek wordt gebruikt om 
de communicati e tussen GBIproducten te borgen. 
En, om de communicati e met parti jen die een rol 
spelen bij het beheerproces op een gestandaar-
diseerde manier te laten verlopen. Bijvoorbeeld 
inspecti ebedrijven. Nico Punter: 'De afgelopen 
jaren hebben wij ervaren welke voordelen het 
heeft  om gebruik te maken van standaarden, 
bijvoorbeeld die van landelijk erkende instanti es 
als CROW en RIONED. Met het gegevenswoor-
denboek hebben wij die tot in de basis van GBI 
doorgevoerd. Het Gegevenswoordenboek wordt 
gehanteerd door het GBIbeheersysteem, de GBI-
appsbank en de GBIkennisbank. Het Gegevens-
woordenboek is daarnaast als digitaal naslagwerk 
op te vragen in de GBIkennisbank.'

De toepassing

Het Gegevenswoordenboek is daarmee ook de 
bron voor het  fysieke model, de GBI database, de 
plek waar alle beheerdata wordt geregistreerd. 
Voor opti maal gebruik is eenduidig taalgebruik 
en gebruik van (data) standaarden van belang. 
'Zeker', beaamt Nico: 'Aan de hand van de 
database wordt namelijk de openbare ruimte 
geïnventariseerd, geïnspecteerd en uiteindelijk 
ook beheerd. Een voorbeeld van de laatste is dat 
je die data op eenduidige manier gebruikt als je 
met een GBIapp een planning opstelt. Je wilt dat 
de gebruikte waarden, die in de verschillende 
velden zijn opgeslagen, op een juiste manier met 
elkaar communiceren. Dat het juiste bedrag, van 
de juiste maatregel vermenigvuldigt wordt met 
het juiste areaal, bijvoorbeeld.'

De waarde

Het is belangrijk dat GBI gebruikers de waarde 
van het Gegevenswoordenboek in ogenschouw 
houden. Nico: 'Als de landelijke standaarden 
gevolgd worden, kunnen de beheerders die 
dagelijks met GBI en de openbare ruimte bezig 
zijn, met behulp van het Gegevenswoordenboek 
op een eenduidige manier werken. Het beheer-
systeem ondersteunt je dan opti maal bij het 
beheren van de openbare ruimte'.

De risico’s 

Het niet volgen van de standaard kan leiden tot 
een onjuiste werking van (functi onaliteiten in) GBI 
producten en kan bijvoorbeeld een vertroebeld 
en/of incorrect beeld geven van de resultaten van 
een berekende planning. Nico: 'Je kan wel, naast 
de beschikbare standaard, je eigen vocabulaire 
tot in bepaalde mate toepassen, maar ga hier 
bewust mee om. Zorg er alti jd voor dat je naast 
je eigen vocabulaire ook de standaard invult. 
Vraag iemand om raad als je niet zeker weet hoe 
je moet omgaan met het Gegevenswoordenboek 
GBI.'

Meer informati e:
nico.punter@anteagroup.com

De waarde van het 
Gegevenswoordenboek GBI

Van de bouwmeester

www.linkedin.com/in/nico-punter-anteagroup
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Update vanuit GBIservices
Bij GBIservices hebben we de afgelopen tijd niet stilgezeten. 

Hierbij een beknopte update vanuit ons:

GBIservices
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Inzicht in de doorgevoerde mutaties

Om de buitenruimte goed te beheren is het van 
belang, dat de kwaliteit van je gegevens gewaar-
borgd is. Als applicati ebeheerder is het vaak 
lasti g te achterhalen wie welke mutati es heeft  
doorgevoerd. Wij hebben daar een oplossing 
voor, de Audit Logging. Met deze tool krijg jij di-
rect inzicht in de mutati es, die zijn doorgevoerd 
in jouw project. Wil je weten hoe het werkt?
Audit Logging is een geavanceerde tool, die 
inzicht geeft  in de mutati es. Op deze wijze kan je 
eenvoudig gebreken opsporen en verbeteringen 
doorvoeren. Nadat wij de tool hebben uitgerold, 
heb je de beschikking over een tabel, waarin 
alle wijzigingen worden bijgehouden. Je krijgt 
inzicht in:

- het aantal mutati es, dat een bepaalde ge-
bruiker heeft  doorgevoerd in een bepaalde 
periode;

- het aantal mutati es, dat per laag is gedaan;
- op welke datum en ti jd de mutati es zijn door-

gevoerd;
- welke (eventuele) fouten zijn gemaakt in de 

doorgevoerde mutati es.
Op deze manier kun je snel gebreken achter-
halen en zorg je ervoor, dat je objectgegevens 
actueel, betrouwbaar en compleet zijn, een 
ABC’tje!

Voor meer informati e: neem contact op met je 
contactpersoon.

Klantportaal 

Per 1 juli is ons Klantportaal live gegaan. Het 
Klantportaal is een persoonlijke, online klantom-
geving voor jouw GBIsoft ware. Het belangrijkste 
doel van ons Klantportaal is om jou, als GBIge-
bruiker, zo snel en effi  ciënt mogelijk te helpen.
Inmiddels draait het Klantportaal op volle 
toeren. We krijgen veel positi eve reacti es van de 
gebruikers.

Het klantportaal is te benaderen 
via klantportaal.gbiservices.nl

Mocht je nog geen logingegevens hebben, 
neem dan contact op met het Service Center, 
support@gbiservices.nl 

 +31 88 770 48 90. 

Krijg inzicht in de kwaliteit van je ob-

jectgegevens in GBI!

Het succes van het beheren van de openbare 
ruimte valt of staat met de kwaliteit van je ob-
jectgegevens in GBI. Maar hoe zorg je daarvoor? 
Met de Quality Reports krijg je snel en eenvou-
dig inzicht in de kwaliteit van je objectgegevens, 
inclusief een overzicht van ontbrekende gege-
vens, dubbele objecten en fouten. Het goede 
nieuws is: jij hoeft  hier helemaal niets voor te 
doen. Wij importeren de rapportages in jouw 
projecten, zodat jij als data- en applicati ebeheer-
der snel aan de slag kan met het verbeteren van 
de kwaliteit van je gegevens. 
Welke rapportages zijn er ontwikkeld?
- Set-Up Insights – inzicht in de inrichti ng van GBI;
- Quality Insights Basic – inzicht in de volledig-

heid en betrouwbaarheid van je gevulde 
objectgegevens;

- Quality Insight Advanced – een complete set 
rapportages, waarmee je snel en eenvoudig 
de kwaliteit van je objectgegevens kunt weer-
geven op de kaart.



Zodra je je voordeur uitstapt kom 

je in de openbare ruimte. Dat is de 

plek waar je je verplaatst naar je 

werk, de school van je kinderen, 

de winkel of het sportveld. 

Waar je anderen ontmoet en de 

seizoenen beleeft. In deze leefom-

geving komen veel grote opgaven 

samen: van klimaatadaptatie, tot 

verduurzaming en vervangings-

opgave. De beheerder heeft als 

regisseur van de leefomgeving 

een centrale positie om deze 

maatschappelijke opgaven te 

realiseren. Elke dag werken de 

adviseurs van Antea Group 

samen met gemeenten aan de 

uitwerking van de opgaven naar 

het beheer van de assets.

Benieuwd naar ons verhaal en de bijdrage 
die wij leveren aan een toekomstbestendige 
openbare ruimte? Scan dan hier de QR-code!

Opgaven komen samen in 

de openbare ruimte 

In de leefomgeving staan we voor een aantal 
grote maatschappelijke thema’s en opgaven: 
assetbeheer en vervangingsopgave, duurzaam-
heid en circulair, klimaat en gezondheid en 
beleving en parti cipati e. Vanuit deze opgaven 
moeten we afwegen welke maatregelen we 
nemen bij beheer, onderhoud en vervanging. 
En, op welk moment. Antea Group helpt beheer-
ders met het maken van de juiste keuzes voor 
grip en stuur op assets en doelen.

Beheerder als regisseur van 

de leefomgeving 

Ons beheermodel Antea Group helpt om deze 
vraagstukken te positi oneren. De beheerregisseur 
overziet het hele proces. Met de juiste vertaling 
van thema’s en opgaven, wetgeving, bestuurlijke 
ambiti es en gebruikerswensen naar het prakti -
sche beheerproces. De beheerregisseur borgt 
de integrale afstemming van alle assets, risico’s, 
prestati es en projecten naar een integraal meer-
jarenprogramma. Gebaseerd op plannen voor alle 

assets, berekend op basis van actuele en correcte 
beheerdata en informati e. Met aandacht voor het 
meenemen van alle betrokkenen, van beheerder 
tot bestuurder en bewoner. Hiermee geeft  de be-
heerregisseur sturing aan de PDCA beheercyclus 
en een lerende organisati e.

Antea Group helpt beheerders

Onze adviseurs helpen beheerorganisati es om die 
regierol in te vullen. We vertalen de maatschap-
pelijke opgaven en bestuurlijke ambiti es naar 
betaalbare en realisti sche integrale meerja-
renprogramma’s. We helpen met registreren, 
plannen, begroten en integraal programmeren 
van de assets. Want we hebben verstand van 
de fysieke objecten, rekentools en processen. 
We verbinden mensen met techniek. We leggen 
helder uit aan het bestuur welke keuzes er zijn, 
zodat ze de juiste beslissingen nemen. Elke dag, 
voor tal van beherende organisati es, al bijna 70 
jaar lang. Antea Group Beheer. Wij zorgen voor 
een pre�  ge, betaalbare en toekomstbestendige 
leefomgeving!

Beheer van 
onze leefomgeving

Visie 
op beheer
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HAAL BUITEN
NAAR BINNEN

WWW.CYCLOMEDIA.NL

BeheerVisie is onderdeel van Conxillium

Als een burger of bedrijf een probleem in de openbare 
ruimte signaleert, wordt van de gemeente verwacht dat 
deze snel en adequaat reageert. BeheerVisie helpt 
gemeenten om meldingen snel en gestructureerd af 
te handelen. Transparant en binnen vastgestelde 
 normtijden. Elke medewerker beschikt over dezelfde, 
actuele informatie. Elke afspraak wordt gegarandeerd 
nagekomen. Kortom, met de juiste applicatie bewijst de 
gemeente een betrouwbare partner te zijn. 

www.beheervisie.nl

Meldingen en klachten 
over de openbare ruimte 
adequaat afhandelen?

BeheerVisie Adv. 105x148mm.indd   1 29-01-18   09:58

Openbare verlichting

“ Ik doe meer 
met minder 
geld”

Slimme verlichting 
verovert Nederland!

Steeds meer OV-beheerders 
van gemeenten stappen over 
op CityTouch, hét Philips 
lichtmanagementsysteem 
voor slimme verlichting. Dat 
levert � inke besparingen op! 
CityTouch is ook ‘connected’ 
met het GBI beheersysteem 
van Antea Group. Hierdoor 
zijn de assetdata, fout-
meldingen en energie -
verbruik van CityTouch in 
het GBI beheersysteem 
zichtbaar en up-to-date. 

Meer weten? Volg ons 
webinar “Optimaal pro� teren 
met slimme verlichting”. 
Ga naar www.philips.nl/
slimmeverlichting#webinar 
en je wordt in je eigen tijd 
en tempo bijgepraat.
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www.rolsch.nl

Rasmariant
Sterk in risicogestuurd rioolbeheer

•   Toekomstgericht assetmanagement
•   Stati sti sche analyses
•   Degradati eanalyse
•   Ingrijpmoment voor elke rioolstreng 
•   Beleidssimulati es
•   Strategisch, tacti sch en operati oneel (geïntegreerd)
•   Alle eff ecten via GIS implementeerbaar
•   Visualisati e kwaliteit riolen in risicomatrix
•   Risicogestuurde adviezen voor
   -  repareren
   -  vernieuwen
   -  inspecteren
   -  reinigen
•   Geavanceerde clusteralgoritmes 
•   Koppelingen met diverse beheerpakkett en

Voor meer informati e 
mail naar info@rolsch.nl
of neem contact op met 
een van onze partners. www.rasmariant.nl



GBI 6 - De componenten

> GBIappsbank 

GBI 6 biedt voor elke beheertaak taakgebonden apps. Elke app 
haalt de benodigde informati e op uit de kennisbank en combi-
neert die data met objectgegevens. 
De appsbank biedt standaard GBIapps zoals cyclisch plannen 
en data-raadplegen. Als opdrachtgever kun je echter ook indivi-
duele taakgerichte toepassingen laten ontwikkelen. 

>  GBIkennisbank 

Omvat alle onmisbare beheerinformati e: ervaringscijfers, 
maatregelpakkett en, levensduurgegevens en prijzen. De ken-
nisbank borgt de opgebouwde kennis en beheerervaring in uw 
organisati e en maakt het delen van deze informati e mogelijk. 
Resultaat: essenti ële beheerkennis is breed toegankelijk en 
beperkt zich niet meer tot de hoofden of de bureaulades van 
enkele medewerkers. 

>  GBIdatabank 

Beheerdata is beschikbaar via de GBIdatabank. Dit is de plek 
waaruit gebruikers hun gegevens putt en voor de uitvoering van 
specifi eke taken. De informati e is beschermd tegen ongewenste 
mutati es en is op elk detailniveau te raadplegen. GBIdatabank 
biedt verschillende mogelijkheden zoals het raadplegen, analy-
seren en ontsluiten van data. 

>  GBIbasis 

In GBIbasis leggen we de harde beheergegevens (waar, wat, 
kenmerken) geïntegreerd vast. Admini-strati eve en geografi -
sche kenmerken komen samen in een ruimtelijke database. 
Datastromen, aangeboden uit diverse bronnen, worden gecon-
troleerd, gevalideerd en veilig beschikbaar gesteld.

>  Gegevenswoordenboek GBI

Het idee achter GBI is dat alle beheercomponenten met elkaar 
verbonden zijn en elkaar aanvullen. Het GBIwoordenboek 
speelt hierin een centrale rol. Het woordenboek zorgt ervoor 
dat alle onderdelen op een gestandaardiseerde manier met 
elkaar kunnen communiceren. Hierdoor beschikt iedereen 
alti jd en overal over de juiste en meest relevanti e informati e. 

>  StUF-Geo IMGeo koppeling 

Het pragmati sch koppelvlak is ontwikkeld om beheerdata 
(BOR) vanuit de applicati e (GBI) op geometrisch niveau auto-
mati sch gelijk te houden met de BGT-geometrie. Dit gebeurt 
via berichtenverkeer tussen GBI en de applicati e waarin de BGT 
beheerd wordt.  Met het pragmati sch koppelvlak wordt invul-
ling gegeven aan “eenmalig inwinnen, meervoudig gebruiken”. 
Dit koppelvlak wordt vervangen door de StUF-Geo IMGeo 
koppeling: Een op StUF-gebaseerde berichtenstandaard voor 
uitwisseling van BGT/IMGeo gegevens van de gemeente naar 
de BGT. En binnen de gemeente tussen de afdeling Geo(-infor-
mati e) en Beheer (GBI).
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GBI is een modern systeem dat effi  ciënt en eff ecti ef 

beheer van de openbare ruimte mogelijk maakt en 

ondersteunt. Voor alle beheerniveaus, alti jd toepasbaar 

en eenvoudig in gebruik. Bijna 7 miljoen inwoners in 

Nederland ondervinden elke dag de voordelen van 

GBI 6. Zo dragen we met elkaar bij aan een leefb are 

buitenruimte waarvan mensen onbezorgd kunnen 

genieten. 

GBIsoftware
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Beheren en toepassen 

van data 

Publiceren en/of 

ontsluiten van data

Creëren en actueel 

houden van data

> Datamanagement gewaarborgd

Actuele en betrouwbare gegevens: ze zijn onmisbaar voor wie werkt 
aan ontwerp, realisati e en beheer van de openbare ruimte. Door het 
gebruik van standaard informati emodellen, aangevuld met een eigen 
gegevenswoordenboek, communiceert GBI 6 makkelijk en veilig met 
de databronnen in de hele keten. Dit biedt legio mogelijkheden voor 
de conversie van bestaande data, de integrati e met andere systemen 
en een opti male aansluiti ng op Geo/BGT.

> Altijd en overal beschikbaar

GBI 6 is een webbased systeem dat alti jd en overal met mobiele 
apparaten bereikbaar en beschikbaar is. Bovendien is GBI 6, in sa-
menwerking met onze bouwpartner DataQuint, geschikt gemaakt 
voor het inspecti epakket GeoVisia. Het is dus mogelijk om inspec-
ti eresultaten op locati e realti me door te voeren. Daarnaast kunnen 
gebruikers selecti es van GBI exporteren en raadplegen in the cloud. 

Altijd inpasbaar

GBI 6 past alti jd binnen jouw informati earchitectuur. GBIservices 
heeft  ruim honderdvijft ig gemeentelijke organisati es als gebruiker. 
We hebben ruime ervaring in allerhande omgevingen en oplos-
singen. We beschikken over de kennis en methodieken om uw 
systeem goed in te richten en conversies succesvol uit te voeren. 

Gestroomlijnd installatieproces

Kiest u voor GBI 6, dan wil je natuurlijk een soepele introducti e in 
uw organisati e. Bij de implementati e werken wij daarom volgens 
een beproefd stappenplan. Hierin nemen onze experts data, 
ICT-omgeving en gebruikers stap voor stap mee. We vinden het 
belangrijk dat jij goed toegerust met GBI op pad gaat. Een aantal 
basisopleidingen is onderdeel van het stappenplan. 

Geschikt voor GBI

Verbinden van gegevens en koppelen met slimme pakkett en of 
tools is een belangrijk thema om meer uit je data te halen en de 
juiste beslissingen te nemen. Met de GBIspecials 'geschikt voor 
GBI' koppelen wij pakkett en van onze partners met GBI.

GBI: veelzijdig, fl exibel en eenvoudig

Gemeenten staan voor een complexe opgave wat betreft  beheer 
van de openbare ruimte. Net als Antea Group streven ze naar 
een leefb are en beheer(s)bare toekomst. Bezuinigingen, decentra-
lisati es, fusies en veranderende samenwerking met burgers en be-
drijven zijn nieuwe uitdagingen. Deze vragen om een integrale en 
transparante aanpak. Over sectoren heen, met oog voor de gehele 
levenscyclus én in samenwerking met bedrijven en burgers. 

GBI 6 maakt het verschil

Vanuit de drive om de buitenruimte beter te maken, ontwikkelde 
Antea Group met GBI 6 een nieuwe generati e beheersoft ware, die 
uw beheeropgave in alle facett en ondersteunt. De Gebruikersver-
eniging GVAG is hierbij nauw betrokken. Dit geeft  GBI 6 een aantal 
unieke eigenschappen die gebruikers een voorsprong geven.

> Beheren op het juiste niveau 

GBI biedt taakgerichte apps die zijn afgestemd op de verschil-
lende niveaus van beheer (strategisch, tacti sch en operati oneel). 
Alle tools zijn op maat beschikbaar: voor beleidsmedewerker en 
uitvoeringscoördinator, voor wethouder en wegbeheerder. 

> Integrale aanpak georganiseerd

Alle applicati es zijn in eenvoudige en herkenbare stappen te door-
lopen. Omdat de applicati es voor de verschillende disciplines op 
dezelfde manier werken, vervagen grenzen tussen de disciplines. 
Planningen zijn makkelijk te combineren.

> Kennis eenduidig beschikbaar 

Modern beheren vraagt om transparanti e. De beheerkennis die 
als uitgangspunt wordt gehanteerd is vastgelegd en alti jd traceer-
baar. Prijzen en maatregelen zijn af te stemmen op de plaatselijke 
situati e. Iedere gebruiker put uit dezelfde gegevens.

GBI-gemeenten

01 januari 2019

GBI gemeenten



34 |  Advertenti es  |  GBImagazine Herfst 2019  

Capitar levert diensten die het 
moderne werken ondersteunen, 
met een focus op bedrijfskritische 
informatie en communicatie.

Secure Web- en Applicatie Hosting
- Backup en Disaster Recovery
- Identity en Access Management
- Compliance ISO 27001

Amsterdamseweg 34B 
6712 GJ EDE 

+31 88 695.00.00
 info@capitar.com

www.thinkwisesoftware.com

Strategische 
bouwpartner 
van GBI 

NedBGT! Dé oplossing 
voor bronhouders die  
kiezen voor kwaliteit!
BGT  Als  het  gaat  om  de  invoering  van  Basisregistratie  Grootschalige Topografie  (BGT),  kunt  u  niet 

vroeg genoeg beginnen met de voor bereidingen. Er komt nogal wat bij kijken om bestaande informatie 

te  laten  voldoen  aan  de  eisen  van  de  BGT.  NedGraphics  heeft  al  menig  klant  geholpen  in  de 

voorbereidingsfase.

NedBGT,  dé BGT oplossing, is ontwikkeld om u te ondersteunen in alle fasen van de totstandkoming 

van de BGT. Zowel  in de  transitiefase als  in de beheerfase, waarbij ook de datadistributie optimaal 

wordt ondersteund.

Kwaliteit  Een investering in de juiste software leidt tot betere dienstverlening, betere samenwerking 

en  kostenbesparing.  Dat  is  het  voordeel  van  kiezen  voor  kwaliteit.  Maakt  u  gebruik  van  onze 

adviesdiensten (projectleiding, quick scan, conformiteitstoets, plan van aanpak, masterclass) dan heeft 

u alle zekerheid dat u een rendabele en duurzame investering doet. Bel of mail ons voor een nadere 

kennismaking!

Telefoon (0347) 32 96 00

info@nedgraphics.nl, www.nedgraphics.nl

NEG.0022 NedBGT_Advertentie_210x297.indd   1 27-02-13   11:49

 Montad advertenti e,
 levert Iepe aan

Nederland is één van de meest bemeten landen ter wereld. 
Maar hoe maken we van al die data bruikbare informati e? En hoe 

houden we gegevens objecti ef, actueel en betrouwbaar? 
Een datagedreven aanpak zorgt voor écht eff ecti eve oplossingen. Als 

ona� ankelijk ingenieurs- en adviesbureau biedt Antea Group ervaren 
specialisten voor het inwinnen, beheren en ontsluiten van data.

Data en beheer 
gedreven werken 

Geschikt voor GBI

Sluiten met een geborgde koppeling aan 
op GBI, waardoor extra waarde wordt 
gegenereerd.

Informatieservice

Leveren met additi onele gegevens uit diverse 
databronnen informati e en inzicht.

Kennispartners

Helpen ons en wij helpen hen om toekomst-
gerichte en landelijk gedragen oplossingen 
te maken.

Geo partners

Leveren een bijdrage in de ontwikkeling van 
StUF-Geo IMGeo.

Bouwpartners

Helpen ons om de meest opti male soft ware 
te ontwikkelen, die aansluit op de wensen en 
behoeft en uit de markt.

ICT partners

ICT Adviespartners adviseren ons om de 
juiste keuzes te maken.

Overige partners

Leveren een specifi eke bijdrage.

Wij halen het beste uit de markt. Voor het in stand houden en het ontwikkelen van 

GBI maken wij gebruik van de expertise en kennis van gerenommeerde partners. 

Voor de ontwikkeling van onze software, maar ook om additionele data en infor-

matie te ontsluiten. Wij schakelen graag de expertise van deze specialisten in.

Voor de ontwikkeling van GBI hebben we een uitgebreid partnerprogramma met 

partners op diverse terreinen. 
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«Uw flexibele 
specialist in 
Hosting, Cloud, 
Consulting en 
Development»

CAPITAR.COM
+31 88 695 00 00

GBI
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Partners

IMBOR

WIBONservices

Key2begraven



GBImagazine

is een uitgave van 
Antea Group
Postbus 24
8440 AA  Heerenveen

Contact

gbi@anteagroup.com
www.anteagroup.nl

Eindredactie

Tonie Speelman

Redactie

Iepe Soet
Jessica Ruijs
Aale Boek
Chris Jellema

Vormgeving

Elvira Ferwerda 

Oplage

1200 stuks
verschijnt 3 keer per jaar

ISSN

2589-6253

GBI 
colofon

GBI 
contact

GBI
Iepe Soet

iepe.soet@anteagroup.com

Beheer
Bas Boonstra

 bas.boonstra@anteagroup.com

Data & Informatie
Tonie Speelman

tonie.speelman@anteagroup.com

GBI 6

www.gbibeheersysteem.nl
www.gbiservices.nl

www.anteagroup.nl

klimaatneutraal
natureOffice.com | NL-001-918998

gedrukt

GBImagazine ontvangen?
Je ontvangt het GBImagazine per post als je als GBI-relati e 

bent opgenomen in ons relati ebestand.

Wil je:
 GBImagazine ook ontvangen?

GBImagazine juist niet meer ontvangen? 
Adresgegevens wijzigen?

GBImagazine liever digitaal ontvangen?
Een andere vraag stellen of een ti p geven?

Mail naar: GBI@anteagroup.com

GBI 6

www.gbibeheersysteem.nl
www.gbiservices.nl

GBImagazine ontvangen?
Je ontvangt het GBImagazine per post als je als GBI-relati e 

bent opgenomen in ons relati ebestand.

Wil je:
 GBImagazine ook ontvangen?

GBImagazine juist niet meer ontvangen? 
Adresgegevens wijzigen?

GBImagazine liever digitaal ontvangen?
Een andere vraag stellen of een ti p geven?

Mail naar: GBI@anteagroup.com

12 m
aart 2020

12 m
aart 2020

12 m
aart 2020

W
eer op de vertrouwde locatie in Ede 

2 e donderdag in m
aart


