
9:30 Ontvangst, socializing deelnemers Kenniskring

10:00 Welkom en introductie
In zijn verantwoordelijkheid voor het team Geo, DIV en Vastgoed initieert 
Schelte nieuwe ontwikkelingen.
Hunze en Aa’s is middels zijn inbreng actief in (landelijke) gremia als BGT en 
Veiligheidsregio Groningen voor NetCentrisch werken.
Schelte is ook operationeel zeer deskundig en lid van het Waterschaps 
Operationeel Team bij crises en is plaatsvervangend hoofd (zee)dijkbewaking.

Schelte Kooistra
Teamhoofd GEO-informatie, 
DIV en Vastgoed 
&
Jan Roodzand

10:05 Hunze & Aa’s Open (data) informatie portaal
Richard laat ons zien hoe het Open Data Portaal en Open Informatie Portaal 
Hunze en Aa’s in elkaar steekt.
Hoe wordt deze informatie gebruikt? Wat wil men er mee bereiken? En waar 
staan we vandaag technologisch?

Richard Smilda
Beleidsadviseur 
Informatisering

10:45 Geïntegreerde BGT Mutatie-signalering
Het waterschap verwerkt de BGT mutaties op een innovatieve wijze. Martijn 
geeft ons een beeld van de integrale aanpak en hoe dit doorwerkt naar andere 
(basis)registraties zoals Dempingen, BAG, Tariefdifferentiatie Natuur en Wegen. 
De bruikbaarheid van satellietbeelden hiervoor is in onderzoek: de stand van 
zaken en toepassingen.

Martijn Burgler
Sr. GIS medewerker

11:30 Toepassingen slimme tools
Praktische voorbeelden van het gebruik van jaargangen luchtfoto’s, en block� les, 
DEM’s etc. Martijn neemt ons in vogelvlucht in deze toepassingen mee.

Martijn Burgler
Sr. GIS medewerker

12:15 Lunch pauze

13:00 Samenwerking in de regio: het Gegevens Knooppunt Groningen
Als mede-initiatiefnemer en procesmanager is Bert een drijvende kracht binnen 
het Gegevens Knooppunt Groningen. Met zijn achtergrond in Geo-Informatie, 
Procesmanagement en Organisatieontwikkeling gaat hij in op de vragen die 
leven binnen het samenwerkingsverband. Hoe wordt bv vraagafhandeling ver-
werkt en welke rol speelt geo-informatie daarin?

Bert Gerlofs 
Directeur Geon, sr. Adviseur 
& GKG

14:00 Demowaterketenkaart via Gegevensknooppunt Groningen
Dit is de kaart waarop per gemeente, met waterschap alle watergerelateerde 
objecten samengebracht worden. Samenstelling per gemeente, maar weergave 
als1kaart via het Gegevens Knooppunt Groningen. Inhoud van de kaart is 
niet alleen hoofdwatergangen, schouwsloten en overige sloten maar ook 
alle objecten als stuwen en duikers etc. Van de gemeente komen daarbij de 
rioleringsgegevens incl. putten, overstorten en andere inliggende objecten. 

Richard Smilda
Beleidsadviseur 
Informatisering

14:30 Plannen voor nu, straks en later
Schelte schetst het beeld van de plannen die er voor korte en lange termijn 
zijn. Het waarom en de schets van de aanpak geven de ontwikkelngen weer: 
Inspirerend en leerzaam zal dit zeker zijn.

Schelte Kooistra
Teamhoofd GEO-informatie, 
DIV en Vastgoed

15:00 Napraat en netwerken allen

13:00

Locatie:

Waterschap Hunze & Aa’s
Aquapark 5  
9641 PJ  Veendam

ruimteschepper

10:05

10:4510:45

De sessie kent zowel een beleidsmatige, een technisch/innovatieve als een orgsanisatorische invalshoek. We krijgen een mooi beeld van 
een van de meest innovatieve werkwijzen voor mutatiesignalering en hoe gebruikt het waterschap open data.

We vervolgen met waar een bronhoudersoverleg al niet toe leidt: Het Gegevenskonooppunt Groningen.

Hunze en Aa’s is onze gastheer en vanuit het waterschap een belangrijke motor achter de regionale samenwerking. 
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