ALLE ASSETS VOOR IEDEREEN
INZICHTELIJK IN KAART
BEHEER
De provincie heeft 1200 km provinciale weg in beheer en
alles in een straal wordt beheerd door de provincie. In, op,
onder en naast de weg staan duizenden assets waarbij de
provincie verantwoordelijk is voor het beheer; van lichtmasten tot VRI’s, van bruggen tot bomen. Bij de provincie
Gelderland zijn de assets in meerdere beheerapplicaties en
een eigen IMGEO basiskaart te vinden. De data uit deze
beheerapplicaties kwam niet overeen met de data uit de
eigen basiskaart. Zo kon het voorkomen dat er een verschil
was van een paar duizend bomen en lichtmasten, het geen
problemen met zich meebracht voor het beheer en onderhoud van deze assets. Vier jaar geleden is er begonnen met
een project Areaalbeheer – data op orde, om de data uit
verschillende systemen overzichtelijk voor de organisatie in
een systeem te krijgen. Er was behoefte aan een database
waaruit alle medewerkers en derden een eenduidig beeld
van de daadwerkelijke situatie konden krijgen.

INFORMATIE MATCHEN
Met het ArcGIS-platform werd in een geo-database alle data
en informatie uit de verschillende systemen gematched. Er is
nu een match van 99%, zodat er bijna geen verschillen meer
zijn met de daadwerkelijke situatie. De informatie uit de geodatabase wordt met alle medewerkers en derden, zoals de aannemers die het onderhoud uitvoeren gedeeld via GeoWeb.

De aannemers krijgen een tablet mee met GeoWeb om de
daadwerkelijke situatie en de opdracht te bekijken. Dit geldt
alleen voor bepaalde bestekken, zoals het maaibestek. De
assets die in GeoWeb te zien zijn, zijn wegen en de civiele
technische kunstwerken.

EENDUIDIG BEELD
Met de oplossing hebben alle medewerkers binnen de provincie Gelderland een eenduidig beeld van alle assets die
aanwezig zijn op locatie. Door het eenduidige beeld wordt
er voorkomen dat er mismatches zijn op het gebied van de
verschillende assets. Hierdoor kunnen werkzaamheden beter ingepland worden en beter op elkaar worden afgestemd,
zodat burgers ook minder overlast ondervinden.

VOORDELEN
•
Eenvoudige gebruikerstoegang zowel op kantoor
als buiten
•
Zowel mensen van de provincie als
de aannemers hebben nu een eenduidig beeld
•
Alle informatie toegankelijk vanuit een kwalitatief
goede database
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