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1. Welkom
• Pieter van Teeffelen is voorzitter.
2. Verslag Strategisch Overleg (14 maart 2017)
Tekstueel / inhoudelijk: Pieter van Teeffelen is wel aanwezig. Toevoegen aan verslag
Er zijn verder geen opmerkingen bij het verslag.
3. Voortgang/afstemming/mededelingen eerder besproken onderwerpen
a. Status update acties n.a.v. Studiereis Londen
Rob informeert de vergadering dat er in een kleiner gezelschap is gesproken over de mogelijke
vervolgstappen om te komen tot een Geovation Hub in Nederland. Peter ter Haar werkt deze
vervolgstappen verder uit en deze zullen worden besproken tijdens een ‘reünie’ bijeenkomst
met de Londen deelnemers (maandag 12 juni 2017). Als mogelijke vervolgstappen worden
genoemd:
• Fysieke plek inrichten. Hiervoor wordt aan RVO, RWS en Kadaster gevraagd het initiatief te
nemen.
• Data meer naar voren trekken en centraal zetten.
• Identificeren van uitdagingen en thema’s.
• Open Data – successen beschrijven. Dit gebruiken als aanjager.
• Zorgen voor ‘kleine bouwstenen’ – APIS’s – zodat er gewerkt kan worden met open data.
In de discussie die hierop volgt worden de volgende punten genoemd:
• Camille: In Amersfoort contact met Gemeente Amersfoort en StartupInc voor samenwerking.
Eventueel koppeling leggen. Vanuit GeoBusiness Nederland wordt er ook al gesproken over
een Geo2Meet / StartupMeetz concept met de initiatiefnemers vanuit Amersfoort.
• Sjors: Verwijs naar Innovatiespoor (als onderdeel van Aan de Slag met Omgevingswet.
Bestaand initiatief gebruiken als startpunt.
• Mark: Gebruik model vanuit Londen (probleem/oplossing/uitvoering) en zoek vooral naar de
publiek-private samenwerking. Wat niet gaat werken is het model in navolging van Londen,
waar de Ordenance Survey de trekker is van Geovation Hub. RWS en Kadaster kunnen in
Nederland niet een soortgelijke rol vervullen.
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• Jantien: Londen heeft goede contacten opgeleverd. Er wordt nu een GeoBIM project/initiatief
opgestart door de TNO/Geologische Dienst en Kadaster in samenwerking met contacten uit
de UK. Dit is een concrete vervolgstap. Kan worden gebruikt als opstapje naar een bredere
toepassing.
In reactie hierop vraagt Pieter of er een link wordt gelegd naar het BIMLoket. Camille
informeert Jantien over het BIM/3D programma van GeoBusiness Nederland en nodigt haar
uit voor de eerstvolgende bijeenkomst op 17 mei 2017.
• Noud: verwijst naar de innovatie ateliers van I&M. Deze kunnen ook worden gebruikt als
opstap naar een breder gebruik van geodata.
b. Convenant voor bijhouding BAG en BGT in samenhang
Sjors geeft een korte toelichting bij het convenant dat op 18 april 2017 werd ondertekend. Er
wordt een link gelegd naar het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’. Verder is er een
vraag of alle leveranciers zijn betrokken bij dit convenant. Dit is misschien nog een punt van
aandacht.
c. Verzoek Bujar Nushi (STIG 2.0)
Kort besproken. Geen onderwerp om in GeoSamen SO te bespreken. Wordt ook moeilijk omdat
volgen overleg pas begin oktober 2017 is. Voorstel is om hem te adviseren dit neer te leggen bij
een van de commissie van het NCG (contact Bastiaan van Loenen). Daarnaast zijn de leden van
het SO op individuele basis beschikbaar voor advies.

4. Bundelen agenda’s uit de driehoek – bepalen thema’s
a. Professioneel opdrachtgeverschap
Camille geeft een korte toelichting bij het manifest dat door de werkgroep/commissie Innovatie
en Marktontwikkeling van GeoBusiness Nederland is opgesteld. De inhoud van het manifest
wordt herkend en de volgende opmerkingen /aanbevelingen worden gemaakt:
• Het manifest is nog niet besproken met partners vanuit de overheid.
• Er wordt verwezen naar het rapport ‘Maak Waar’:
(https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/04/18/rapport-van-destudiegroep-informatiesamenleving-en-overheid-maak-waar)
Dit is het adviesrapport van de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid over het
functioneren van de digitale overheid in relatie tot de snelle digitalisering van de
samenleving. Advies is om het manifest aan te passen aan het format / vocabulaire uit dit
rapport.
• Nieuwe versie van het manifest bespreken met BZK (Steven Luitjes).
b. Aanvulling onderzoeksplannen NCG Subcommissie
Jaap geeft een korte toelichting bij de aanvullende informatie. Dit is nog geen volledige en
geactualiseerde input. Hier wordt door de NCG Subcommissie nog aan gewerkt.

Verslag Strategisch Overleg 9-05-2017

2

c. Status Innovatiekaart en factsheets
Vastgesteld wordt dat de innovatiekaart en factsheets zijn bedoeld voor ‘externe presentatie’ en
niet als input voor intern overleg. Na enige discussie wordt besloten om een aantal factsheets te
‘archiveren’ en nieuwe thema’s onderwerpen toe te voegen. Gearchiveerd worden:
• Doorbraak 3D
• Dataficatie
• Internationaal
• Zelfrijdende auto
• Van RD naar ETRS 89
De factsheets die actief bijgehouden en gecommuniceerd worden zijn:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Professioneel Opdrachtgeverschap
Geo-ethiek
Innovatie
Digitaal Stelsel Omgevingswet
BIM
3D

Verder worden de onderdelen missie en strategie opnieuw in lijn gebracht met de actualiteit en
deze onderwerpen.
5. Strategisch Overleg GeoSamen met externe collega’s
Bedoeling was om bij dit overleg ook externe collega’s uit te nodigen. Helaas werden er vanuit
het Strategisch Overleg maar een paar namen (vrij laat) aangedragen. Daarom is besloten om dit
uit te stellen naar het volgende overleg op 3 oktober 2017. De volgende personen hebben al
toegezegd aanwezig te zullen zijn: Bastiaan van Loen, Erwin Folmer en Ron van Lammeren.
Verder zijn ook benaderd: Jan Willem van Eck en Jurgen ten Siethof (Esri).
Rob en Noud geven aan dat zijn nog namen zullen doorgeven van uit te nodigen personen.
6. Rondvraag en sluiten vergadering
Met betrekking tot de rondvraag:
• Rob: Geonovum viert 10-jarig bestaan op 31 mei 2017.
• Pieter: Dataland Congres is op 15 juni 2017 in het Spant in Bussum.
• Camille: GeoBusiness Nederland viert 10-jarig bestaan op 22 juni 2017 in het GeoFort.
• Jaap: FIG2020. Stichting opgericht, met in bestuur Peter Hoogwerf, Jan Willem van Eck en
Jaap Zevenbergen. Paula Dijkstra (Kadaster) is secretaris. Organsatie gaat nu echt van start.
Wordt aansluiting gezocht bij gehele werkveld in Nederland. Ook worden er vrijwilligers
gezocht om organisatie te ondersteunen.
• Jantien:
o Vervolg op Singapore reis 2016. MoU tussen Kadaster van Singapore en TuDelft.
o Overstap RD-ETRS89 wordt weer opgepakt. Heeft tijd stilgelegen maar wordt nu weer
opgepakt door RWS / Kadaster. Insteek is om dit niet aanbod gedreven aan te pakken ,
maar gebruikers te laten aansluiten.
• Noud: Doorbraak 3D afgerond met usecase vanuit RWS.
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• Rob: Verwijst naar contact met Connekt en DG Bereikbaarheid met betrekking tot
zelfrijdende auto. Voorstel om link te leggen naar site geosamen. In volgende vergadering
bespreken hoe we dit verder kunnen brengen.
• Volgende overleggen:
Strategisch Overleg
Dinsdag 3 oktober 2017 van 10.00 tot 12.00 uur (Geonovum – Amersfoort)
Top Team
Nog nader te bepalen
Vergadering wordt gesloten om 12.00 uur.
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