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Agenda nr. 4/4 Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing art. 43 §2 11° 
van het provinciedecreet. Raamovereenkomst voor het 
leveren van software en diensten voor de ondersteuning van 
de provinciale GIS-toepassingen 2020-2023. 
Lastvoorwaarden en wijze van gunnen. Goedkeuring.

GIS in het provinciebestuur - huidige situatie
Door de verspreiding van de geoloketten en de viewers is het GIS-gebruik binnen 
het provinciebestuur toegenomen. Diensten die vroeger geen gebruik maakten van 
de desktop applicatie raadplegen nu kaartlagen via de geoloketten of tekenen hun 
vergunningen in via de sindalaviewers (proces- en documentbeheer op 
Documentum platform). Deze evolutie wordt nog versterkt door het feit dat de 
provincie een aantal specifieke geoloketten extern aanbiedt, zoals de 
fietsbarometer, de groeninventaris of het geoloket eikenprocessierups.
Het mobiel GIS zit de laatste jaren in de lift. Door de combinatie van apps met data 
die via de cloud beschikbaar zijn, is het voor de gebruikers mogelijk om zelf een 
mobiele toepassing aan te maken en te gebruiken. Dit kan zowel op een eenvoudig 
mobiel toestel als op een gespecialiseerd toestel.
Sinds ongeveer een jaar is de cloudomgeving opengesteld voor gemeentebesturen 
binnen de provincie: iedere gemeente kan een account aanvragen. Dit wordt bij de 
gemeentes vooral gebruikt voor inventarisatieprojecten, en in enkele gevallen ook 
om kaarten van de gemeentelijke website te hosten.

Toekomstsituatie
Het valt te verwachten dat er in de toekomst nog meer specifieke geoloketten 
zullen aangemaakt worden.
Daarnaast verwachten we ook een verschuiving naar online data en applicaties.
Het mobiel GIS-gebruik op het terrein zal de komende jaren extra aandacht en 
investering vragen. Ook het ondersteunen van lokale besturen kan in de toekomst 
een invloed hebben op het GIS-gebruik van het provinciebestuur.
Door de onzekere positie van de provinciale besturen is het noodzakelijk dat, bij 
afbouw van bepaalde diensten, ook het GIS-gebruik die tendens kan volgen zonder 
dat dit extra kosten met zich meebrengt.

Technische situatie
In de deputatiezitting van 19 november 2015 keurde de deputatie de gunning voor 
het leveren van software en diensten van de bestaande provinciale GIS-
toepassingen o.b.v. het ESRI platform goed voor 48 maanden.
Gebruikers en ICT-beheerders geven aan dat het bestaande ESRI platform de 
huidige noden goed dekt en er nog opportuniteiten zijn in ongebruikte 



functionaliteiten. Ze plannen een evaluatie van de gebruikte technologie rond 2021 
waarbij gecontroleerd zal worden hoe de huidige gebruikte technologie zich 
verhoudt tot andere oplossingen, en of het opportuun is over te schakelen na 10 
jaar gebruik van het huidige platform. Het resultaat van deze evaluatie kan dan 
aanleiding geven tot een overheidsopdracht met nieuwe technologiekeuze.

Overheidsopdracht
DICT stelt voor een nieuwe opdracht te plaatsen via een openbare procedure om 
het leveren van software en diensten van de bestaande GIS-toepassingen ook na 
de vervaldag van het huidige contract verder te kunnen zetten en zo continuïteit te 
bieden naar de gebruikers van deze GIS-toepassingen.
In de opdrachtdocumenten zijn het aanleveren en beheren van de licenties 
afgescheiden van de ondersteuning en consultancy die nodig is wanneer de kennis 
of de beschikbaarheid van de eigen GIS-medewerkers tekort schiet. DICT 
beschouwt de GIS-toepassingen als strategisch in de werking van de provincie en 
licht het huidige opzet grondig toe in de overheidsopdracht, zodat ondersteuning 
steeds met de nodige achtergrond en kennis van zaken kan afgenomen worden. 
Deze ondersteuning is opgenomen in een tweede perceel dat opgevat wordt als een 
raamovereenkomst met meerdere deelnemers waarbij de specifieke opdrachten 
gegund worden via een mini-competitie. Dit laat toe om voor elke situatie die zich 
voordoet de technisch en economisch beste oplossing te vinden. Het beoogde 
aantal deelnemers werd vastgelegd op vijf.

De opdracht zal gegund worden aan de economisch meest voordelige inschrijver(s) 
op basis van volgende gunningscriteria:
Voor perceel 1 zijn de criteria prijs (80%) en aanpak van het portefeuillebeheer 
(20%).
Voor perceel 2 zijn de criteria prijs (50%), kwaliteit van de voorgestelde profielen 
(40%) en beschikbaarheid van de voorgestelde consultants (10%).
De deelopdrachten van perceel 2 zullen na minicompetitie op basis van dezelfde 
criteria gegund worden, maar waarbij prijs 40% en voorgestelde profielen 50% als 
gewicht krijgen. De maximumprijzen liggen immers al vast bij indiening van de 
offertes voor de raamovereenkomst.

De kosten voor perceel 1 worden geraamd op 150.000 EUR exclusief btw per jaar; 
voor perceel 2 is dat 50.000 EUR exclusief btw per jaar.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 4 april 2019.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 36 §1 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;

Gelet op het Koninklijk Besluit betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in 
de klassieke sectoren van 18 april 2017;

Gelet op artikel 4 §2 11° van het provinciedecreet;

Overwegende dat voor het ondersteunen van de provinciale GIS-omgeving een 
nieuwe opdracht in de markt moet worden geplaatst;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad beslist een overheidsopdracht in de markt te plaatsen voor 
leveren van software en diensten voor de ondersteuning van de bestaande 



provinciale GIS-toepassingen, voor de periode 2020-2023 met een kostenraming 
van 800.000 EUR exclusief btw.
De provincieraad keurt de opdrachtdocumenten goed.


