
12:00 Ontvangst deelnemers rondleiding

12:30 Rondleidingen (max. 3 groepen van 15 personen)  

13:00 Ontvangst & kof� e Joris Goos & 
Jan Roodzand

13:40 Programma digitaliseren bouwen en beheren
Joris is verantwoordelijk voor dit programma dat een belangrijke enabler voor 
de geschetste toekomstvisie vormt. De processen van de bouw en beheer cy-
clus van gemeentelijk objecten worden door het slim benutten van geïntegreer-
de informatievoorziening geoptimaliseerd. Het werken volgens de BIM-metho-
diek en het gebruiken van de basisregistraties zijn belangrijke bouwstenen.

Joris Goos
Programmamanager
Digitaal Beheren & Bouwen

14:20 Omgevingswet katalyseert volgende stap Ruimtelijke Ordening
Joris schetst hoe de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet door Rotterdam 
aangepakt worden om dienstverlening en interne processen te optimaliseren. 
Bert gaat vanuit zijn rol binnen o.a. de gemeente Vlaardingen in op de vraag hoe 
uit de grote hoeveelheid informatie over deze wet voor de gemeente juiste 
aandachtspunten te halen. Daar je roadmap op te richten blijkt dan best lastig.

Joris Goos
Programmamanager
Digitaal Beheren & Bouwen
&
Bert ten Brinke
Infomatie manager bij 
gemeente Vlaardingen

15:00 Pauze

15:20 Belang van 3D informatie

Rotterdam is voorloper in het gebruiken van 3D geo-informatie binnen haar 
processen. Via aansprekende voorbeelden krijgen we een beeld van waar Rot-
terdam nu staat en kunnen we zien hoe het 3D model eruit ziet en waar het 
zoal gebruikt wordt (dan wel zal gaan worden).

Timo Erinkveld
Teamleider Topogra� e & 3D

16:00 Ondergrondse infra in beeld

De gemeente heeft veel geïnvesteerd om de ligging en kenmerken van de grote 
hoeveelheid kabels onder de grond in kaart te brengen. November is als ‘maand 
van de ondergrond’ in Rotterdam benoemd. Joost geeft ons een beeld van wat al 
bereikt is en hoe de gegevens gebruikt (gaan) worden. 

Joost Martens
Adviseur Beheer 
Ondergrond

16:40 Lessons learned - interactief 
Graag gaat Rotterdam met de deelnemers in gesprek. Welke ervaringen 
hebben anderen? Zie je toevoegingen voor Rotterdam? Inbreng van de ‘lessons 
learned’ van andere lokale overheden, beheerders infrastructuren, adviseurs en 
experts en leveranciers zijn voor alle aanwezigen waardevol. 
Ook directeur Omgevingswet bij gemeente Rotterdam, Toine van Riel zal aan 
deze discussie deelnemen.

allen 

17:00 Napraat en borrel allen

Locatie:

InnovatieCentrum Duurzaam Bouwen
Centraal Magazijn RDM Rotterdam | haven 2600 Heijplaat  
Directiekade 2
3089 JA  Rotterdam

ruimteschepper

14:20

Gemeente Rotterdam staat bekend als innovatief en zeker op het gebied van GeoInformatie. Deze kenniskring gaat in op de kansen die 
de omgevingswet als katalysator van nieuwe ontwikkelingen gaat bieden. Daarmee wil de gemeente een bijdrage leveren aan de ontwik-
keling van de stad Rotterdam als aantrekkelijke leef- en werkomgeving. Het benutten van 3D data, het digitaiseren van het bouwen en 
beheren proces maar ook het verder opbouwen van intelligentie ovder de ondergrond. Een breed scala aan geo-gerelateerde ontwikke-
lingen komen voorbij. De Rotterdamse vertegenwoordigers willen graag in gesprek over de getoonde onderwerpen. Het motto van de 
Kenniskring ‘delen is creëren’ in de praktijk te brengen.

kenniskring
Kansen van de Omgevingswet-plus
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