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Bij het beoordelen van vergunningaanvragen en graafmeldingen voor werkzaamheden aan kabels en 
leidingen in MOOR toetsen gemeenten deze aan diverse aspecten: bomen, archeologie, verontreinigde 
grond, riolering en andere zaken die boven- of ondergronds aanwezig zijn. De locatie, soort en de 
kwaliteit van al deze gemeentelijke assets kunnen van grote invloed zijn op de werkzaamheden aan  
ondergrondse kabels en leidingen.
 
iASSET is als asset beheerapplicatie de perfecte cloud-oplossing voor het eenvoudig, real-time en volledig  
registreren en beheren van alle gemeentelijke assets. Doordat alle objecten van straatmeubilair tot bomen en 
van wegverharding tot lichtmasten in iASSET kunnen worden geregistreerd, biedt deze applicatie toegang tot een 
schat aan informatie.

Combineren van assetbeheer en kabels en leidingen
Door deze data uit iASSET beschikbaar te maken in MOOR, kan de vergunningaanvraag worden getoetst aan een 
veel groter aantal variabelen. Een vergunningverlener is door deze verrijking met informatie uit iASSET in staat 
op basis van veel meer omgevingsfactoren de besluitvorming op een aanvraag uit te voeren. Dit verhoogt de 
kwaliteit van de vergunning en maakt tegelijkertijd de kans op onverwachte situaties tijdens de uitvoering kleiner. 
Ook kunnen door data uit iASSET te combineren in MOOR, slimmere en bedrijfseconomisch meer verantwoorde 
keuzes gemaakt worden. 

Het is ook mogelijk om (een deel van) de data uit iASSET beschikbaar te stellen aan de netbeheerder of  
aannemer. Op die manier kan de verantwoordelijkheid om bij het indienen van graaftracés zoveel mogelijk  
omgevingsvariabelen mee te nemen, worden neergelegd bij de indiener. Dat verlaagt de werkdruk van de  
vergunningverlener nog meer.

Andersom is het ook mogelijk om informatie uit MOOR zichtbaar te maken in iASSET. Door data over  
opbrekingen en vergunningen uit MOOR te publiceren in iASSET, kunnen beheerders van gemeentelijke assets 
deze gegevens meenemen bij hun planning. Op die manier kan bijvoorbeeld het onderhoud van wegen worden 
afgestemd op de graafwerkzaamheden.
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Meer informatie?
Bel 088 – 23 44 710, mail naar
info@moorwerkt.nl of vraag uw
accountmanager naar de mogelijkheden.

Met de MOOR modules Kaartintegratie en Kaartpublicatie kunnen wij relevante kaartlagen en informatie 
voor u ontsluiten.

MOOR Kaartintegratie
De module Kaartintegratie maakt het mogelijk om kaartlagen binnen het MOOR Werkplein te ontsluiten voor 
u en uw collega’s. U bepaalt vervolgens zelf of (een selectie van) deze kaartlagen ook ter beschikking worden 
gesteld aan de netwerkbedrijven. Het voordeel hiervan is dat zij tijdens het indienen al rekening kunnen houden 
met de specifieke situatie ter plaatse, zodat de kwaliteit van de aanvraag vergroot wordt. Dit komt de snelheid 
van het beoordelingsproces ook ten goede.

Externe kaartservices worden direct in het MOOR Werkplein ontsloten. Dit kan een kaartservice van uw eigen 
organisatie zijn, maar ook van een andere organisatie, zoals een PDOK van het Kadaster. Wijzigingen worden, 
zonder tussenkomst van Visma Roxit, direct getoond in het MOOR Werkplein. U heeft dus altijd de meest actuele 
brondata ter beschikking.

Wij ondersteunen hierin verschillende formaten. Indien u niet de beschikking heeft over (dynamische) 
webservices (voor gebruik in andere toepassingen zoals een geomagazijn, website of GIS-toepassing), kunnen 
ook shapefiles via deze module worden ontsloten.

MOOR Kaartpublicatie
Via de module Kaartpublicatie kunt u via het Werkplein altijd direct inzicht krijgen in alle geplande, in uitvoering 
zijnde en historische activiteiten binnen uw verzorgingsgebied. Deze informatie kan ook beschikbaar worden 
gesteld in andere applicaties voor andere toepassingen. U besluit zelf welke informatie uit een vergunning en 
melding wordt gedeeld. Meldingen en vergunningen uit uw verzorgingsgebied worden door middel van een  
webservice beschikbaar gesteld aan collega’s, partners, bedrijven en/of burgers. Ook deze module werkt op basis 
van actuele data. Wijzigingen in MOOR zijn dan ook direct inzichtelijk via deze service. 

VOORDELEN
• Ontsluiten van data voor optimale tracékeuze
• Automatisering handmatige handelingen
• Op basis van standaard webservices
• Efficiëntere manier van werken
• Direct inzicht
• Altijd actuele data


