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Overheidsopdracht i.s.m. Fluvius-VVSG voor aankoop 360°-beelden

Geacht college
Tot een goed jaar geleden konden Fluvius en de Vlaamse gemeenten gratis gebruik maken
van de 360°-beeldenbank van de Vlaamse overheid. Dergelijke beelden brengen het volledige
openbare domein van de gemeenten digitaal in beeld, waardoor gemeenten veel minder op
het terrein aanwezig moeten zijn voor concrete opmetingen enz.
Helaas stopte de Vlaamse overheid in juli 2019 met deze dienstverlening. Fluvius en de VVSG
slaan nu de handen in elkaar om de gemeenten tegen optimale voorwaarden een waardig
alternatief te bieden. Concreet plant Fluvius voor eigen gebruik in de loop van oktober 2020
een overheidsopdracht onder de vorm van een opdrachtencentrale waarbij alle openbare
verharde wegen digitaal in beeld zullen worden gebracht. De technische specificaties en
kostenraming vindt u in het document in bijlage.
Alle Vlaamse gemeenten krijgen de mogelijkheid om aan deze overheidsopdracht deel te
nemen en op die manier ook zelf te beschikken over de 360°-beelden van het eigen
grondgebied.
Heeft uw gemeente hiervoor interesse, dan geldt onderstaande procedure. Die is gebonden
aan een strikte timing omdat de raad van bestuur van Fluvius op 15 oktober 2020 de opdracht
definitief wil lanceren, zodat er ook snel kan worden gegund en Fluvius en de gemeenten
spoedig over de beelden kunnen beschikken.
Concreet:
•

Mogelijkheid 1: uw bestuur is (momenteel) niet geïnteresseerd in deze 360°-beelden
of heeft hiervoor zelf recent een overheidsopdracht gedaan. In dat geval hoeft u niets
te doen. We wijzen er u wel op dat het nadien niet meer mogelijk is om bij deze
opdracht aan te sluiten.

•

Mogelijkheid 2: uw bestuur is wel geïnteresseerd in deze 360°-beelden:
o

2A: deze overheidsopdracht (cf. de indicatieve prijsraming in het document in
bijlage) past in uw bestuur binnen wat de gemeenteraad op basis van art. 41,

2de lid, 8° heeft gedefinieerd als ‘dagelijks bestuur’, waardoor het college van

2/5

burgemeester en schepenen ervoor bevoegd is. In dat geval moet het college
van burgemeester en schepenen het bestek goedkeuren dat u eind september
zal worden bezorgd, en deze beslissing uiterlijk op 15 oktober 2020 per mail
bezorgen aan aankoop.ict@fluvius.be. Opgelet, na deze datum kan uw
bestuur niet meer aan de opdracht deelnemen.
o

2B: deze overheidsopdracht (cf. de indicatieve prijsraming in het document in
bijlage) past in uw bestuur niet binnen wat de gemeenteraad op basis van art.
41, 2de lid, 8° heeft gedefinieerd als ‘dagelijks bestuur’, waardoor het college
van burgemeester en schepenen er niet voor bevoegd is. In dat geval vragen
we u om de komende weken de gemeenteraad op basis van art. 41, 2 de lid,
10°, b te vragen om de bevoegdheid voor deze specifieke overheidsopdracht
te delegeren naar het college van burgemeester en schepenen. Dat moet
vervolgens het bestek goedkeuren dat u eind september zal worden bezorgd,
en deze beslissing uiterlijk op 15 oktober 2020 per mail bezorgen aan
aankoop.ict@fluvius.be. Opgelet, na deze datum kan uw bestuur niet meer
aan de opdracht deelnemen.
In bijlage vindt u een model van delegatiebeslissing van de gemeenteraad
naar het college. Door deze eenmalige delegatie is de besluitvorming niet
afhankelijk van de maandelijkse vergaderkalander van de gemeenteraad en
kan het college snel beslissen nadat het bestek beschikbaar is.

Fluvius en de VVSG hopen dat dit aanbod in ruime mate beantwoordt aan de behoeften van
uw bestuur op het vlak van digitale 360°-beelden van het openbare domein.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Ward Van Hal (ward.vanhal@vvsg.be).
Met vriendelijke groeten

Frank Vanbrabant

Kris Snijkers

CEO Fluvius

Algemeen directeur VVSG
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Bijlage 1
MODEL VAN DELEGATIEBESLISSING
De gemeenteraad …
(noodzakelijke vermeldingen van datum, aanwezigen, stemming, …)
Gelet op de brief van Fluvius en de VVSG van 31 augustus 2020 m.b.t. een overheidsopdracht
voor de aankoop van 360°-beelden van het gemeentelijke openbaar domein en de erbij
horende technische nota;
Gelet op de artikels 41, tweede lid, 10°, b) en 56, §3, 6° van het decreet van 22 december
2017 over het lokaal bestuur;
Beslist:
Artikel 1
De gemeenteraad vertrouwt de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden
voor de overheidsopdracht voor de aankoop van 360°-beelden van het gemeentelijke
openbaar domein toe aan het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 2
(bepalingen i.v.m. bekendmaking)
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Bijlage 2
ALGEMENE TOELICHTING AANKOOPCENTRALE FLUVIUS 360°-BEELDENDATABANK
De VVSG en Fluvius slaan de handen in elkaar voor de aankoop van een nieuwe 360°beeldendatabank. Die bevat 360°-beelden van het volledige grondgebied, vergelijkbaar maar
kwalitatiever dan Google Streetview, in combinatie met een puntenwolk die nauwkeurige
metingen mogelijk maakt. De beelden omvatten alle openbare verharde wegen die
toegankelijk zijn met de wagen , m.u.v. autosnelwegen.
Met die beelden kan de gemeente heel wat terreinwerk vermijden, zoals het inventariseren
van straatelementen, meten van gevels, controle van de staat van het wegdek, … Kortom, u
krijgt vanachter de computer een nauwkeurig zicht op het openbaar domein.
Lokale besturen zijn al geruime tijd vertrouwd met dit product via de 360°-beeldendatabank
van de Vlaamse overheid. Deze databank met beelden uit de periode 2014-2016 werd tot juli
2019 gratis ter beschikking gesteld. Tot dan maakten de lokale besturen hier veelvuldig
gebruik van. Ondertussen zijn heel wat gemeenten op zoek gegaan naar een alternatief. De
360°-beeldenbank via de aankoopcentrale van Fluvius vormt dus een opportuniteit voor de
gemeenten. Het gaat over een standaardproduct waarbij de beelden en de puntenwolk
eenmalig worden ingewonnen. De technische specificaties vindt u in bijlage 3.
Gemeenten kunnen voordeel halen uit een gezamenlijke aankoop met Fluvius. Het hele
Vlaamse gewest zal immers ingewonnen worden. De gemeenten zullen onder dezelfde
voorwaarden als Fluvius van het contract kunnen afnemen. Een prijsraming vindt u in
bijlage 3.
Om voor alle deelnemers de scherpste prijs te krijgen, hebben we ervoor gekozen om al bij de
aankondiging van de opdracht de definitieve lijst van alle afnemers (gemeenten en andere)
mee te geven. Zo moeten dienstverleners geen risicopremie incalculeren voor assumpties
over het aantal afnemers binnen dit contract. Gemeenten kunnen toetreden tot de
aankoopcentrale door ten laatste op 15 oktober een beslissing te bezorgen aan
aankoop.ict@fluvius.be. Uiterlijk eind september krijgen de besturen het bestek van de
overheidsopdracht toegestuurd. Instappen nadien is niet meer mogelijk. De opdracht zal in
maart 2021 gegund worden.
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Bijlage 3
TECHNISCHE SPECIFICATIES
•

Eénmalige inwinning van 360°-beelden + laserscanningpuntenwolk die dateren van
2020 of later.

•

Standaardopname van alle openbare verharde wegen toegankelijk voor wagens en
zonder barrière volgens het Vlaamse wegenregister (excl. snelwegen). De
mogelijkheid bestaat om via een individuele optie eenmalig bijkomende
wegsegmenten (die berijdbaar zijn met de wagen) te laten opnemen tegen een
vastgelegde prijs.

•

Specificaties beelden en puntenwolk conform huidige commerciële
productaanbiedingen (=standaard marktproduct).

•

Eeuwigdurende gebruikslicentie van beide producten (beelden + puntwolk). De
producten kunnen gradueel ter beschikking worden gesteld van zodra ze zijn
opgenomen (mogelijk vanaf 2021 en volledig tegen eind 2022). De producten worden
regionaal (in Europa) gehost voor minimaal 4 jaar, nadien zijn deze individueel per
partij jaarlijks verlengbaar.

•

De opnames zijn conform de Vlaamse privacywetgeving. De dienstverlener blijft
eigenaar van de data.

•

Webtoepassing: visualisatie, inventarisatie en meettools, exporteren gegevens
(LIDAR), zoekfuncties (adressen …), meta data raadplegen, extra (open) data
toevoegen en gecombineerd weergeven (GRB, luchtfoto’s ….).

•

Integratie met Esri Arcgis pro, arcgis online, QGIS en via API.

•

Aantal gebruikers is ongelimiteerd voor de gemeentelijke personeelsleden en ook
toegestaan voor derden in opdracht van en binnen de taken waarvoor er door de
gemeente een gebruikslicentie voor de beelden werd aangekocht.

De facturatie door de dienstverlener zal direct aan de gemeente gebeuren, zonder
tussenkomst van Fluvius.

