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Uw bestemming is ons doel 
Best M ingenieursbureau 

 

Deze brochure is bedoeld om u een kijkje in de keuken te geven van het 
bedrijf Best M. Binnen de branche heeft Best M een zeer breed pakket 
aan producten en diensten, die zij aanbiedt. Na het lezen van deze 
brochure heeft u inzicht in wie wij zijn, wat wij doen en hoe wij denken. 
Wij kunnen u van dienst zijn om uw werk op een goede, efficiënte manier 
uit te voeren, tegen een meer dan redelijke prijs, zonder dat de kwaliteit 
er onder lijdt. Ik hoop dat na het lezen van deze folder uw interesse is 
gewekt, zodat u ons de mogelijkheid geeft om onze ideeën, producten en 
diensten aan u en uw collega’s te presenteren. Neemt u gerust contact 
met ons op voor meer informatie of voor het maken van een afspraak. 
 
Ing. Maurice van Luling 

 
 

Wie is Best M ? 
Best M is in 2005 opgericht. De 
initiatiefnemers hebben ruime ervaring in het 
werken voor zowel lokale overheid als voor 
ingenieurs/ architecten bureaus. 

Best M is een ingenieursbureau dat zich bezig 
houdt met vernieuwing in de Ruimtelijke 
Ordening, Architectuur, Bouwkunde en Civiele 
Techniek.  

Voornamelijk biedt Best M haar diensten aan, 
aan gemeenten Daarnaast werkt Best M ook 
voor de rijksoverheid, particulieren, 
projectontwikkelaars en andere 
ingenieursbureaus. 

Eén van de voornaamste redenen voor het 
oprichten van Best M is de toenemende 
problematiek rond de Digitale Uitwisseling in 
Ruimtelijke Processen (DURP). De oprichters 
van Best M hebben ervaren dat de uitvoering 
van het concept meer problemen met zich 
meebrengt dan voorzien. De opgedane 
ervaring van de afgelopen jaren kunt u als 
gemeente gebruiken om ervoor te zorgen dat u 
niet tegen deze problemen aanloopt. DURP 
brengt o.a. een automatiseringsproblematiek 
met zich mee.  
Het is als adviserend ambtenaar op het gebied 
van ruimtelijke ordening moeilijk om keuzes te 
maken over wat de juiste manier van 
automatiseren is. Voor advies is hij veelal 
overgeleverd aan leveranciers van de software 
of aan bureaus die met een bepaald product 
werken en heeft hij geen breder overzicht van 
wat er op de markt is en hoe dit efficiënt is in 
te zetten. Best M beschikt over onafhankelijke 
adviseurs, met tientallen jaren ervaring in ICT-
toepassingen voor technische afdelingen, en 
een groot netwerk van specialisten voor elke 
mogelijke toepassing.

 

DURP en IMRO. Wat en waarom? 
DURP staat voor digitale uitwisseling in 
ruimtelijke processen. Als in 2007 de nieuwe Wet 
op de Ruimtelijke Ordening (WRO) van kracht 
wordt is elke gemeente verplicht om zijn 
bestemmingsplannen digitaal beschikbaar en 
uitwisselbaar te hebben. Om dit te realiseren is 
het boekwerk “op de digitale leest” opgesteld. 
Dit is een handleiding voor het opstellen van 
digitale ruimtelijke plannen. Deze handleiding 
heeft als uitgangspunt gediend bij de 
ontwikkeling van het Informatiemodel 
Ruimtelijke Ordening 2003 (IMRO2003). Dit 
model zorgt ervoor dat gegevens die conform dit 
model worden ingebracht, 1 op 1 uitwisselbaar 
worden. Met andere woorden, als u een 
bestemmingsplan tekent conform “op de digitale 
leest” dan kunt u met uw tekenpakket er een 
NEN bestand van maken. Dit bestand kan 
vervolgens door b.v. de provincie in hun 
tekenpakket worden ingelezen en u weet zeker 
dat zij over alle informatie beschikken die u in 
uw tekening heeft ingebracht. Het is hierbij van 
geen enkel belang wat voor tekenpakket u of de 
provincie heeft. 

Best M beschikt over de kennis en praktijk 
ervaring om voor u bestemmingsplannen te 
maken die voldoen aan de criteria van DURP en 
IMRO.  

Best M kan u ook uitstekend adviseren over de 
wijze waarop u in uw gemeente de beschikking 
moet hebben over programmatuur om controle 
te kunnen uitoefenen op de inhoud en de 
uitwisselbaarheid van extern ontwikkelde 
plannen of om plannen zelf te kunnen maken 
conform “op de digitale leest’ en IMRO. 

Vergelijkbaarheid. Wat is dat? 
Vergelijkbaarheid wil zeggen dat dingen die er 
hetzelfde uitzien, ook hetzelfde betekenen en 
andersom. 

 

 
 

Best MBest MBest MBest M    

Ingenieursbureau 
 

Buiksloterdijk 338 

1034 ZG AMSTERDAM 
 

T  020 6338110 

I  www.bestm.nl 
E info@bestm.nl 
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Dat lijkt een onmogelijke opgave maar als we 
eenmaal zover zijn dat de bestemmingsplannen 
digitaal beschikbaar zijn, en zijn opgesteld 
volgens een landelijke standaard, kan er 
relatief eenvoudig voor gezorgd worden dat de 
plannen ook vergelijkbaar zijn. Dan zijn alleen 
nog afspraken nodig over schaal, kleur, 
lijntypes en –diktes en arceringen. 
Vergelijkbaarheid wordt pas lastig als er niet 
uitgegaan wordt van één standaard. Een rede 
te meer om u er toe te zetten de standaard te 
accepteren en toe te passen. 

Een handboek? Is dat 

noodzakelijk? 
Als u als gemeente een “handboek voor het 
opstellen van digitale bestemmingsplannen” 
maakt, heeft u een duidelijk instrument 
richting uw opdrachtnemers over wat uw 
standaard is. In de praktijk is gebleken dat het 
handboek “op de digitale leest” niet altijd 
voldoet aan uw wensen. In het handboek kunt 
u beschrijven op welke punten en op welke 
manier u aanvullingen of afwijkingen ten 
opzichte van de standaarden wilt. U dient hier 
echter wel met de grootste zorgvuldigheid mee 
om te gaan. Een goede uitwisseling en 
vergelijkbaarheid kan alleen als een brede 
basis gestandaardiseerd is. 

Wat doet Best M nog meer in de 

Ruimtelijke Ordening? 
Naast het opstellen of omzetten van ruimtelijke 
plannen is Best M ook actief als het gaat om 
herontwikkelingslocaties, utiliteitsbouw, 
stedenbouwkundige plannen, hier zijn een 
unieke kijk en creatieve vormgeving 
sleutelaspecten. U kunt verder rekenen op een 
grote mate van professionaliteit, maar ook op 
unieke persoonlijke begeleiding en 
betrokkenheid. Als ondersteuning van uw 
planvorming beheerst Best M alle benodigde 
visualisatietechnieken, van maquettes tot 
geavanceerde 3 dimensionale impressies en 
grafische presentaties zijn mogelijk.  

Best M biedt u flexibiliteit met een zeer hoog 
kwaliteitsniveau tegen een meer dan redelijke 
prijs. 

CAD, tekenen met de computer? 
Computer Aided Design (CAD) is niet meer weg 
te denken uit het dagelijkse productieproces 
van de lokale overheid. Maar doen we het wel 
goed? Hebt u er wel eens bij stil gestaan of de 
mogelijkheden die u met een CAD-systeem 
heeft binnengehaald wel volledig worden 
benut?  

Best M kan u helpen om uw huidige 
organisatie kritisch en onafhankelijk te 
bekijken, en u adviseren hoe u de inzet van 
CAD in uw organisatie kunt optimaliseren. En 
dit kan verder gaan dan u denkt! In de praktijk 
blijkt dat meer dan 50% van de gemeentelijke 

organisaties CAD gebruikt als een moderne 
manier om analoge tekeningen te produceren.  
En dat terwijl CAD zoveel meer in zich heeft. Het 
is onze overtuiging dat het volledige CAD-proces 
van ontwerp tot beheer van openbare ruimte 
met zeker 40% efficiënter kan worden 
uitgevoerd, zonder dat dit aanzienlijke extra 
kosten met zich meebrengt.  
Uiteraard is dit een proces en geen product wat 
je even aanschaft. Toch durven wij te beweren 
dat door kleine aanpassingen in de huidige CAD-
werkprocessen er al aanzienlijk winst in 
efficiëntie behaald kan worden. En het is nog 
leuk ook. Uw tekenaars zullen meer betrokken 
worden bij de processen van een CAD-tekening 
waardoor de betrokkenheid en het werkplezier 
aanzienlijk verbeteren. Meermalen is al gebleken 
dat eenvoudige aanpassingen grote gevolgen 
hebben.  

Best M kan u adviseren en begeleiden, en u in 
contact brengen met de beste CAD-specialisten 
van Nederland. 

Beheer openbare ruimte en GIS? 
Het beheer van de openbare ruimte neemt een 
steeds belangrijkere taak in binnen een 
gemeentelijke organisatie. De aandacht begint 
de laatste jaren merkbaar te verschuiven van 
aanleg naar onderhoud. Wegen en riolering 
nemen een prominente plaats in binnen deze 
openbare ruimte, zeker als het gaat om kosten. 
Om de kosten zoveel mogelijk te beperken en 
om een goed inzicht te krijgen in een efficiënte 
manier van het besteden van de beschikbare 
gelden, is het van belang om het beheer en 
onderhoud goed te regelen. 
Het merendeel van de gemeentes in Nederland 
hebben al een beheersysteem aangeschaft welke 
kan helpen bij het bepalen van onderhoud. 
Belangrijk is nu dat deze systemen op de juiste 
manier worden ingezet zodat ze zo efficiënt als 
mogelijk functioneren.  

Best M beschikt over medewerkers die sinds 
1990 ervaring hebben in weg- en rioolbeheer 
met behulp van beheerpakketten. Kennis van de 
inspectietechnieken van de wegen (C.R.O.W.) en 
de riolering (RIONED EN 13508-2) is aanwezig, 
evenals een zeer objectieve kijk op hoe 
beheersystemen kunnen bijdragen aan efficiënt 
onderhoud. 

Cursussen 

Best M kan voor alle producten die zij leveren 
ook zorgen voor gedegen opleiding van de 
mensen die ermee moeten werken. Een aantal 
voorbeelden hiervan zijn: 

- DURP en IMRO voor de lokale overheid; 

- Ruimtelijke Ordening in de praktijk; 

- Weg- en Rioolbeheer m.b.v. beheerpakketten; 

- Gis voor de lokale overheid. 


