Verslag Strategisch Overleg GeoSamen
Datum:
Locatie:

dinsdag 10 mei 2016 van 15.00 tot 17.00 uur
Dataland in Gouda

Aanwezig:
Rob van de Velde (Voorzitter
Camille van der Harten (verslag)
Jaap Zevenbergen
Sjors Slaats (Kernteam)
Dirk van Barneveld (via SMS/Mail)

Afwezig:
Mark Herbold
Jantien Stoter
Noud Hooyman

1. Welkom
• Rob van de Velde is voorzitter.
• Helaas veel afzeggingen. Dirk van Barneveld zou Noud Hooyman vervangen, maar hij kan
uiteindelijk niet aanwezig zijn door problemen met het openbaar. Dirk geeft via SMS de
punten door die hij had willen bespreken. Deze zijn opgenomen in het verslag.
2. Verslag Strategisch Overleg (10-05-2016)
Verslag wordt zonder opmerkingen en aanvullingen vastgesteld.
Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het verslag.
3. Bespreken input Kernteam
Sjors geeft een korte toelichting bij de laatste versies van de Innovatiekaart en Factsheets.
Via de GeoSamen website (http://geosamen.nl/invulformulier-innovatiekaart/) kunnen nu
innovatieve projecten worden aangemeld.
Conclusie is dat de innovatiekaart en factsheets weinig veranderen en dat er meer ruchtbaarheid
aan gegeven moet worden.
Voorstel en besluit is om GeoSamen een plek te geven op de GeoBuzz 2016. Idee is om een
ministand of praattafel te huren. Kosten worden gedeeld door de partners – dit wel na overleg
en indicatie kosten.
Actie: Camille zoekt uit welke mogelijkheden er zijn en bespreekt dit in het Regieteam van de
GeoBuzz. Camille pakt dit verder op met Sjors en bespreekt kosten met Rob.
4. Voorstel bundelen agenda’s uit de driehoek
Voorstel en vragen vanuit het Kernteam worden besproken. Na enige discussie worden de
volgende conclusie getrokken en acties benoemd.
• Agenda vanuit NCG ontbreekt. Vraag aan NCG om een korte agenda (jaarplan?) op te stellen
met daarin de belangrijkste actiepunten en activiteiten voor de komende 2 jaar. Daarin ook
opnemen de SAGeo agenda.
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• Bundelen van agenda’s niet te snel laten schieten. Analyse maken van de agenda’s en daar
punten uithalen die gezamenlijk kunnen worden opgepakt.
• Voorstel Dirk / Noud om punt over professioneel opdrachtgeverschap gezamenlijk op te
pakken.
• Jaap (NCG) benoemd geo-ethiek als onderwerp vanuit NCG.
Actie: Jaap zorgt voor input van uit NCG - A4tje met belangrijkste speerpunten NCG.
Actie: Agendapunt voor het volgende SO – gezamenlijke onderwerpen bespreken en acties
verder uitwerken.
5. Voortgang / afstemming inhoudelijke thema’s
• GeoSamen in 2017. Algemene instemming dat we ook in 2017 GeoSamen actief willen
houden. Gezamenlijke onderwerpen oppakken, meer concreet worden. Aantal vergaderingen
SO terugbrengen en per vergadering een inhoudelijk onderwerp oppakken. In het Top Team
(begin oktober) zal dit ook worden besproken.
• Web meets Geo. Rob geeft korte toelichting op activiteiten van Peter ter Haar in opdracht
van Geonovum. Deze opdracht is gericht op het onderzoeken hoe PDOK / Geodatastore zich
verder kan ontwikkelen (Web en welke strategie er kan worden gehanteerd om start-ups,
bedrijven en gebruikers, die wij nu nog niet in beeld hebben, kunnen worden bereikt.
6. Volgende overleggen 2016
• Dinsdag 1 november 2016 van 15.00 tot 17.00 uur bij GeoBusiness Nederland in Amersfoort.
7. Rondvraag en sluiten vergadering
Dirk:
IenM werkt in het najaar 2016 aan de Geo Agenda 2017 en het in de huidige agenda
aangekondigde ontwikkelkader op tactisch niveau. Dit is een meerjarige doorvertaling van
GeoSamen in het publieke domein. GeoBusiness Nederland en het NCG zullen hier ook bij
worden betrokken.
Jaap:
NCG Symposium 2016 wordt op 30 november 2016 georganiseerd. Meer informatie volgt.
Rob:
• GI-Beraad gaat naar Smart Mobility Programma. Wordt georganiseerd door RWS.
• Maart 2017: OGC Committee meeting in Delft.
Er zijn geen vragen / opmerkingen voor de rondvraag
Vergadering wordt gesloten rond 11.30 uur.

Verslag Strategisch Overleg 13-09-2016

2

