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Kernboodschap  De huidige inwinapparatuur voor topografische en ruimtelijke data voldoet niet 

meer aan de huidige technische standaard, is financieel afgeschreven en is niet 

compatible met ANY. Deze apparatuur en bijbehorende software, die o.m. 

gebruikt wordt voor landmeten, is noodzakelijk om de kwaliteit van de data in de 

wettelijke basisregistraties te borgen en te verbeteren. 

Behandelvoorstel voor  

commissie 

Niet van toepassing. 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

Begroting 2020-2024. 

Besluit College  

d.d. 29 september 2020 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

 

Het krediet met nummer DV 13 ad € 130.000, zoals opgenomen in het 

investeringsplan, vrij te geven voor de aanschaf van inwinapparatuur voor 

topografische- en ruimtelijke data, inclusief de bijbehorende software. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

1. Inleiding  
De afdeling DIA beheert wettelijke basis- en gerelateerde kernregistraties van de gemeente Haarlem 
en Zandvoort.  Daarbij gaat het onder andere om registraties van adressen en gebouwen, 
onroerende zaken, de kaart van Haarlem en Zandvoort, objecten in de openbare ruimte, kabels en 
leidingen en de ondergrond.  
Om de actualiteit en de kwaliteit van de data in deze registraties te borgen en te verbeteren, is het 
van belang om snel en efficiënt topografische en ruimtelijke gegevens te kunnen inwinnen. 
 
Net als veel grote gemeenten heeft Haarlem gekozen een ‘zelfmetende gemeente’ te zijn en de 
bemensing en bijbehorende middelen ‘in huis’ te hebben. Dit borgt op een efficiënte wijze de steeds 
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toenemende (interne) informatiebehoefte en ondersteuning van de Haarlemse dienstverlening op 
basis van topografische en ruimtelijke data.   
De gemeente heeft in de afgelopen jaren stappen gezet om ook bij de inwinning van topografische 
en ruimtelijke data te innoveren. Zo wordt gebruik gemaakt van de techniek om de kaart bij te 
werken op basis van lucht- en 360 graden foto’s.  Dit maakt het mogelijk vanaf de werkplek snel en 
nauwkeurig gegevens in te winnen. De vernieuwing van de inwinapparatuur sluit volledig aan bij 
deze innovaties.   
Voor de wettelijke eisen van actualiteit blijven fysieke metingen buiten noodzakelijk. Dit geldt met 
name voor de situaties waar een hoge nauwkeurigheid vereist is of waar geen data in te winnen is 
met de overige inwin-apparatuur. De inwinapparatuur moet daarbij voldoen aan de huidige 
technische en functionele eisen en compatible zijn met de Haarlemse ICT-infrastructuur (ANY).  
 

2. Besluitpunt college 
Het krediet met nummer DV 13 ad € 130.000, zoals opgenomen in het investeringsplan, vrij te geven 
voor de aanschaf van inwinapparatuur voor topografische- en ruimtelijke data, inclusief de 
bijbehorende software. 

 

3. Beoogd resultaat 
Met de aanschaf van nieuwe inwinapparatuur en bijbehorende software, die in eigendom komt van 
de gemeente, wordt de actualiteit en kwaliteit van de topografische- en ruimtelijke data in de 
wettelijke basis- en kernregistraties gewaarborgd en verbeterd. 

 

4. Argumenten 
- Het beschikken over up-to-date inwinapparatuur en software is noodzakelijk om de 

topografische- en ruimtelijke data in verschillende wettelijke basisregistraties op orde te 
hebben en te houden binnen de wettelijke normen; 

- De huidige landmeet-apparatuur is zowel technisch als financieel afgeschreven; 
- De huidige landmeet-apparatuur is technisch niet compatible met de ANY-omgeving. 
 

5. Risico’s en kanttekeningen 
N.v.t. 

 

6. Uitvoering 
Nadat het college van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd met dit voorstel zal de afdeling 
DIA de uitvoering hiervan op zich nemen. Een marktverkenning is al gedaan. In deze markt is leasen 
van apparatuur niet gebruikelijk. Aanbieders van apparatuur zijn daarop niet ingesteld, daarom 
koopt de gemeente de benodigde apparatuur en bijbehorende software aan. 
Het specifieke karakter van de apparatuur maakt dat uit het aanbod van twee systemen gekozen kan 
worden. Haarlem heeft de afgelopen jaren al voor één van deze systemen gekozen en er wordt 
gekozen voor verdere aanvulling van dit systeem. Er zijn bij verschillende aanbieders offertes 
gevraagd voor de aan te schaffen apparatuur. 
Het betreft een vervanging van apparatuur voor de uitvoering van reguliere werkzaamheden. Deze is 
niet van invloed op de jaarlijkse kostendoorberekening van Haarlem naar Zandvoort. 
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7. Bijlagen 

N.v.t. 


