Blom en Cicade gaan vliegen

Luchtfoto’s regio Schiphol
Evenement

Door Remco Takken

In de regio Schiphol werken overheidsorganisaties al meer dan vijf jaar samen om
met een grote leverzekerheid actuele verticale luchtfoto’s te verkrijgen. Het gebied,
dat zich uitstrekt van Heerhugowaard tot aan het Havenbedrijf Rotterdam en van
Wassenaar tot aan Almere, bestaat uit ongeveer zestig (semi)overheidsorganisaties
die zijn ingedeeld in vier percelen.
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De contracten ondertekend: namens Cicade Laurent Géradin, business development director, namens het ICC Daniël Siezenga, voorzitter Begeleidingsgroep ICC, gemeente Bloemendaal
en namens Blom Simon Kraeter, commercial director, Blom UK.

ctuele luchtfoto’s zijn van groot belang voor de ondersteuning van diverse werkprocessen, zoals de signalering en kartering van mutaties ten behoeve van de BAG,
WOZ en BGT. Daarnaast worden processen zoals
beheer en onderhoud van de openbare ruimte, handhaving, openbare orde en veiligheid en de afhandeling van beroepen bezwaarschriften inzake vergunningverlening op een effectieve
wijze ondersteund door de inzet van actuele luchtfoto’s. Een product dat gegenereerd kan worden op basis van actuele luchtfoto’s
zijn de 3D-puntenwolken en 3D-stadsmodellen.
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De totale in te winnen projectoppervlakte van het door het ‘Informatie
& Coördinatie Centrum Regio Schiphol Bevlogen’ omschreven
gebied bedraagt ongeveer 3.200 vierkante kilometer. Het is vanwege de vele opstijgende en landende vliegtuigen op luchthaven
Schiphol een van de moeilijkste inwinningsgebieden in Europa. De
afgelopen jaren van intensieve samenwerking tussen het ICC, de
vliegbedrijven en de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) hebben
een werkwijze opgeleverd waarmee zowel de kwaliteit als de leverzekerheid van actuele luchtfoto’s geoptimaliseerd zijn. In 2014 is
het projectgebied van het ICC succesvol ingewonnen, met uitzondering van Aalsmeer en Amstelveen.

Voor 2015 heeft het ICC, na een succesvol verlopen onderhandeling,
de opdrachten aan Blom en Cicade verlengd voor de uitvoering van
twee percelen, en is, via een openbare Europese aanbestedingsprocedure, de opdracht voor de uitvoering gegund aan Blom en Cicade
voor de twee overige percelen. Op 10 februari 2015 zijn in de raadzaal van de gemeente Kaag en Braassem de contracten ondertekend.
Léon Hendriks van adviesbureau Aerovision stelde in zijn openingswoord: “De ervaringen die wij opdoen, leiden doorlopend tot leerpunten die wij verwerken in de nieuwe aanbestedingsdocumenten. Dat we
dit met z’n allen samen doen, is een succesfactor gebleken.” Bij de
feestelijke bijeenkomst waren diverse vertegenwoordigers van de aan
het ICC deelnemende organisaties aanwezig. Blom en Cicade hebben
hun uitvoeringsplannen gepresenteerd.
Alle deelnemers werden toegesproken door de gemeentesecretaris van
de gemeente Kaag en Braassem, Marja Spreij. “Het is een mooie prestatie om met zo veel gemeenten hetzelfde contract te kunnen tekenen.
Daar krijgen verschillende vakdisciplines steeds meer mee te maken.
De eisen worden specialistischer en grootschaliger. Het logische gevolg
is dat men op zoek gaat naar samenwerking.”
www.iccregioschiphol.nl
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