Geïntegreerde Geotechnologie

EDL Analyse

“

Perceelsanalyse

module

EDL Analyse is de tool die alle
mogelijke informatie over een
stuk grond gaat opzoeken in al je
bestanden.

Het beheer van het grondgebied is een van de belangrijkste
taken van het lokale bestuur, de stad of gemeente. De sleutel tot
grondbeleid is het kadastrale perceel.

”

In talloze situaties wordt het perceel gebruikt om dossiers en
gebeurtenissen te lokaliseren. Het is dan ook evident dat alle
informatie over een stuk grond minimaal een kadastrale verwijzing
kent.
De behoefte groeit om op eenvoudige manier alle informatie
over een perceel te kunnen kennen : stedebouwkundige dossiers,
milieudossiers, speciale regelingen, zone-informatie, fiscale
regelingen en zo meer.
EDL Analyse is de tool die alle mogelijke informatie over een stuk
grond gaat opzoeken.

Pure eenvoud
Van complexe GIS taak tot eenvoudige EDL procedure
Traditioneel tracht EDL alle handelingen zo eenvoudig mogelijk te
maken. Het uitvoeren van een analyse is wel heel sterk vereenvoudigd.
Daar waar men met een GIS systeem een hele reeks handelingen
dient uit te voeren, zal EDL analyse u in een oogwenk alle gegevens
bezorgen.
In de procedure kies je als eerste stap het perceel. Indien dit niet als
zone bestaat (kadastrale vectorkaart), kan je zelf je zone afbakenen
door de contour van het perceel in te tekenen. Dit is heel eenvoudig.
Bij de tweede stap wordt de analyse uitgevoerd. Dit is alles wat je moet
doen.
Reslutaat van de analyse
Het resultaat wordt steeds op dezelfde manier gepresenteerd.
Per geanalyseerde kaartlaag worden de overeenstemmende zones
verzameld en in een lijst opgenomen.
Het resultaat is een lijst van kaartlagen, met per laag de gevonden
gegevens.
Je kan heel gemakkelijk de resultatenlijst overlopen en detail per detail
gaan bekijken : welke zone is het en wat zijn de bekende gegevens
erover ? Elke zone kan je bovendien op het scherm roepen en centraal
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Deze drie modules bieden samen een pakket functionaliteiten
voor het communiceren met de burger en de notaris.

plaatsen voor eem goede interpretatie.

Analyses op maat

Zoekmotor

De bestanden die deze module analyseert, worden door de EDL
beheerder op maat geconfigureerd van elk type gebruik, of per
gebruiker.
Deze module kan dus alle stedebouwkundige kaartlagen
doorzoeken voor de dienst R.O., of alle milieubestanden voor de
dienst Milieu. Afhankelijk van de kaartlagen waarover u beschikt,
zullen alle relevante gegevens worden verzameld.

Deze module is de zoekmotor voor de EDL notarisbrief module.
Bij een notarisbrief dienen heel wat kaartlagen onderzocht. De
resultaten van deze analyse en bijkomende opzoekingen worden
dan netjes in de brief geplaatst.

Notaris Suite
De EDL Analyse module maakt deel uit van de Notaris Suite,
samen met de modules EDL Notarisbrief en EDL Openbaar
Onderzoek.
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