Verslag Top Team Overleg GeoSamen
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Locatie:

dinsdag 5-10-2016 van 16.00 tot 17.30 uur
Ministerie van IenM – Den Haag

Aanwezig:
Hans Tijl, I&M/GI-Beraad (voorzitter)
Dirk van Barneveld, IenM
Ed Nijpels, GeoBusiness NL
Arnold Bregt, WUR/ NCG
Mark Herbold, GeoBusiness NL
Camille van der Harten, GeoBusiness NL (verslag)

Afwezig:
Noud Hooyman, IenM/GI-Beraad

1. Welkom
Hans Tijl heet alle aanwezigen welkom.
Er zijn geen aanvullingen op de agenda.
2. Verslag overleg Top Team 19-04-2015
Verslag wordt tekstueel en inhoudelijk vastgesteld. Er wordt vastgesteld dat een aantal punten
uit het verslag nog terugkomen in de agenda. Er zijn dan ook geen opmerkingen naar aanleiding
van dit verslag.
3. Terugkoppeling strategisch overleg 13-09-2016
Camille van der Harten geeft een korte toelichting bij het verslag.
Er wordt kort gesproken over het bundelen van de agenda’s vanuit de driehoek. Hoewel dit nog
terugkomt op de agenda wordt er wel een toelichting gegeven over de rol en betekenis van geoethiek en het ontbreken van een input vanuit het NCG (zie punt 5).
•

•
•

Arnold Bregt geeft aan verbaasd te zijn over de activiteit ‘Web meets Geo’ van Geonovum.
Dit is hetzelfde als het Geovation voorstel dat wij in de vorige vergadering hebben
besproken. Toen hebben wij vastgesteld dat er (nog) geen behoefte was aan dit initiatief.
Saillant detail: ‘Web meets Geo’ wordt uitgevoerd door Peter ter Haar (ex Ordnance Survey)
degene die ook betrokken is/was bij het Geovation voorstel.
Mark Herbold vraagt zich af of deze activiteit het bedrijfsleven niet in de weg gaat zitten. Er
wordt onderzoek gedaan naar iets dat al door het bedrijfsleven al wordt opgepakt.
In antwoord hierop geeft Dirk van Barneveld aan de bedoeling van deze opdracht (vanuit
het GI-Beraad) is om het hele speelveld goed in beeld te brengen. Het is niet de bedoeling
om marktactiviteiten te gaan ontplooien, maar het is juiste bedoeld om te onderzoeken
waar het bedrijfsleven kan worden versterkt. Onderdeel van de activiteit is een studietrip
naar de UK (begin 2017) waarvoor ook het bedrijfsleven (GeoBusiness NL) en een
vertegenwoordiging uit de onderzoek/wetenschap zal worden uitgenodigd. Hij geeft aan de
opmerkingen van Arnold Bregt en Mark Herbold mee terug te nemen naar het GI-Beraad.
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4. Inhoudelijke thema’s
•
Digitale Infrastructuur (stand van zaken / initiatieven)
Er wordt een terugkoppeling gegeven van de Ronde Tafel discussie die op 28 april 2016 werd
georganiseerd. Belangrijke constatering is dat er een verschil in inzicht is tussen de ministeries
van EZ en I&M. Er is geen goede afstemming in de aanleg van een digitale glasvezel
infrastructuur. Hiervoor ligt de verantwoordelijkheid nu bij het ministerie van EZ (Telecom en
Energie) terwijl de uitvoer valt onder het ministerie van I&M. Algemene opinie is dat het wel
goed zit met de netwerken en dat de markt (Telecom providers) dit onder controle hebben.
Echter, de netwerken zijn oud en er vind duplicatie plaats bij de aanleg.
Te vroeg om te komen tot conclusies – wel noodzaak voor een goede strategie, Dit kan (zou
moeten) worden opgepakt door ministerie van I&M. Doel is deze strategie te agenderen /
bespreken op SG niveau binnen beide ministeries. Een aantal glasvezel bedrijven (Eurofiber)
hebben interesse in deze aanpak.
In het Top Team overleg van 19 april heeft Michiel Steltman (DINL) een presentatie gegeven. Hij
was ook aanwezig bij de ronde tafel bijeenkomst. In een recent artikel heeft Steltman meer
stelling genomen, waarbij hij niet alle initiatief laat aan de markt. Dirk van Barneveld zal dit
artikel delen.
Actie:
• Presentatie Deloitte gegeven tijdens Ronde Tafel bijeenkomst (28-4-2016) delen (Dirk van
Barneveld)
• Artikel Steltman delen (Dirk van Barneveld)
•
Innovatie kaart en update factsheets
Algemene constatering is dat de input goed, overzichtelijk en informatief is. Voorstel Mark
Herbold om het woord ‘Definitief’ te verwijderen. De Innovatiekaart moet een dynamisch
document zijn dat kan worden aangepast of geactualiseerd.
Vraag is of deze informatie wel voldoende wordt gedeeld met en onder de leden van
GeoBusiness Nederland en het NCG.
Actie:
• Delen informatie onder leden GeoBusiness Nederland en NCG (Arnold Bregt en Camille van
der Harten).
5. Versterking agenda’s bedrijfsleven, wetenschap en overheid
Algemene instemming met de aanpak om agenda’s niet te bundelen, maar elkaar te laten
versterken op basis van een aantal onderwerpen.
Zoals al vastgesteld onder punt 2 van de agenda: een agenda / notitie van het NCG ontbreekt
vooralsnog. Arnold Bregt zegt toe een korte notitie te maken met de belangrijkste kernpunten
voor het volgende Strategisch Overleg.
Over de keuze van de onderwerpen is nog wel discussie. Na enige discussie wordt vastgesteld
dat ‘professioneel opdrachtgeverschap’ wel een goede keuze is en een aantal
aanknopingspunten geeft waarin gezamenlijk kan worden opgetrokken.

Verslag TopTeam Overleg 05-10-2016

2

Voorstel is om aan het Strategisch Overleg te vragen om in de volgende vergadering (1
november 2016) een plan te maken voor 2017 en hieraan een aantal concrete acties te
koppelen.
Actie
•
Visiestuk van het NCG – aanleveren voor SO van 1-11-2016 (Arnold Bregt)
•
Notitie voorbereiden voor Strategisch Overleg van 1-11-2016 (Camille van der Harten i.o.m.
Sjors Slaats).
6.

Overige zaken

•
Netpos
Na een korte toelichting en uitwisseling van informatie wordt besloten dat er een bijeenkomst
wordt georganiseerd met de betrokken marktpartijen en vertegenwoordigers vanuit I&M en het
Kadaster.
Actie
• Op korte termijn organiseren van deze bijeenkomst (Dirk van Barneveld i.o.m. Camille van
der Harten).
•
GeoSamen op de GeoBuzz
Geonovum en GeoBusiness Nederland huren een ‘praattafel’ tijdens de GeoBuzz 2016 (delen de
kosten). Er zal ook worden bekeken of er een of meerdere korte presentaties kunnen worden
gegeven.
•
GeoSamen in 2017
Vergaderschema is akkoord.
Actie
• Inplannen vergaderingen volgens schema (Camille van der Harten).
7. Rondvraag
Arnold Bregt verteld over de Digitale Samenlevingsagenda die is gepresenteerd bij de opening
van het Academisch jaar. Zie artikel bijgevoegd als bijlage bij dit verslag.
Arnold Bregt geeft aan dat het onderzoek naar ‘open AHN’ een positieve business case laat zien.
Onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht vna het ministerie van EZ (Doorbraakproject Open
Geodata).
Vergadering wordt rond 17.30 gesloten.
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