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Verslag
Deel 1: 10.00 tot 11.30 Bespreken thema’s GeoSamen en Reflectie met leden Strategisch
Overleg en gasten
1. Bespreken gekozen thema’s / onderwerpen GeoSamen / Reflectie
De leden van het Strategisch Overleg hebben een aantal gasten uitgenodigd om mee te denken
en te reflecteren op drie thema’s. Deze thema’s zijn bepaald vanuit de driehoek (Bedrijfsleven /
Overheid / Wetenschap).
1.1 Bedrijfsleven: Professionele overheid / opdrachtgeverschap.
Camille geeft een toelichting op het Manifest ‘Van Geobeten naar Geobeter’. Dit Manifest is
voorbereid door de Commissie Innovatie en Marktontwikkeling van GeoBusiness Nederland.
In de discussie komen de volgende punten naar voren:
•
•
•
•
•
•

•

De overheid bestaat niet. Er is niet één overheid. Maak een onderscheid tussen het ‘Rijk’ en
gemeenten.
De constatering dat er veel wordt dichtgetimmerd en geëist is herkenbaar.
Gemeenten werken vaak autonoom. Doordat ze gaan samenwerken komt er meer
duidelijkheid.
Boodschap zoals die wordt besproken staat niet in manifest. Geen sterke probleemstelling.
De toevoeging vanuit de ‘driehoek’ wordt gemist. Er is geen rol voor de ‘wetenschap’
(universiteiten).
Onder punt 4 (Aanbesteding) staat een tegenstelling. Er wordt gesproken over de bèta
aanpak., maar in de laatste zin wordt er door de bedrijven toch gesproken over formats,
gremia en regels.
Het manifest mist een ‘innovatie paragraaf’. Dit staat wel in het visiestuk van GeoSamen uit
2014.
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•

•

Er is inderdaad niet één overheid, maar het patroon met betrekking tot aanbestedingen is
hetzelfde. Overheid doet dichtgetimmerde aanbestedingen. Contractvormen passen niet
altijd bij opdracht of aanbesteding. Oplossing: Convenant afspreken met gemeenten, via
VNG / KING.
Gemeenten gaan samenwerken. Hierdoor krijg je ingewikkelde procedures en
aanbestedingen. Hier wordt tegenin gebracht dat juist door samenwerking tussen
gemeenten de procedures eenvoudiger worden, omdat gemeenten uniform gaan
aanbesteden (zoals dit door KING nu wordt opgepakt).

De discussie wordt samengevat en actiepunten worden geformuleerd:
Actie 1: Scherpe randjes uit het manifest halen. Noud zal Dirk van Barneveld vragen om de
tekst aan te passen voor distributie en bespreking binnen de overheid.
Actie 2: Manifest bespreken in het TopTeam en GI-Beraad.
Actie 3: Manifest presenteren aan en bespreken met Ministerie van Binnenlandse Zaken
(Steven Luitjens).
1.2 Wetenschap: Onderwerpen vanuit de NCG Onderzoeksplannen.
Jantien geeft een korte toelichting op de activiteiten van de NCG. De bijlagen bij de agenda zijn
niet compleet en zij verwijst naar het NCG Beleidsplan 2017-2022:
https://www.ncgeo.nl/downloads/072017/Beleidsplan-NCG%2020172022%20vastgestelde%20versie%20in%20Platform%20van%2017%20mei%202017%20def.
pdf . De NCG wil vooral de agenda’s vanuit de driehoek bij elkaar brengen. Speerpunten zijn
data en de opkomst van de burger.
In de discussie komen de volgende punten naar voren:
•
•

•
•
•

•
•

Vanuit het NCG heeft tot nu toe een korte notitie ontbroken die kan worden opgepakt vanuit
GeoSamen. Het beleidsplan geeft hier wel een mogelijk toe.
Mogelijk onderwerp zou kunnen zijn: Data is van de burger en is niet van de overheid.
Voorbeeld vanuit Gebruikersraad Kadaster: Burger wordt vertegenwoordigd via Eigen Huis
en Consumentenbond.
GeoSamen heeft de NCG nodig en dat is de laatste jaren te weinig gebeurd. Dat is jammer –
zoek de uitdaging op – we hebben de NCG nodig!
De NCG heeft een belangrijke rol in het vergroten van onze kennis om zo ons vakgebied
beter op de kaart te zetten.
De NCG heeft commissies die onafhankelijk van elkaar werken. Onderwerpen die
momenteel worden opgepakt zijn: Big Data, Informatie (data) deling, en opkomst van de
burger. Met name de burger als gebruiker en leverancier van data ontbreekt in GeoSamen.
Belangrijk voor NCG: data kan worden gecombineerd – burger wordt daar steeds handiger
in. Dit geeft mogelijkheden.
De NCG kan een belangrijke rol vervullen in het faciliteren burger participatie.

De discussie wordt samengevat en actiepunten worden geformuleerd:
Actie 4: NCG maakt een samenvatting van de (voor de NCG) belangrijkste onderwerpen en
maakt dit concreet.
Actie 5: NCG pakt het thema Geo-ethiek op en gebruikt dit als kapstok. Belangrijk is de rol van
de burger en de informele datastromen.
Actie 6: Plannen en uitwerking thema bespreken in TopTeam. I&M biedt hulp aan bij het
uitwerken hiervan.
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1.3 Overheid: Geovation / GeoHub.
Sjors geeft een korte toelichting op de 4 acties die zijn voortgekomen uit de Verkenning GeoInnovatie. De eerste 2 actiepunten zijn opgepakt door Geonovum. Esri en I&M hebben actiepunt
4 opgepakt. In de loop van oktober 2017 komt er een update en er zal een presentatie worden
gegeven tijdens het Geo-gebruikersfestival op 1 -11-2017. Er is geen informatie over actiepunt
3: de Werkplaats Geo-informatie.
In de discussie komen de volgende punten naar voren:
•
Er is onvoldoende bestuurlijk draagvlak voor de acties die zijn voortgekomen uit de
verkenning. De verkenning is een vervolg op de GeoSamen trip naar Londen. Het is jammer
dat deze energie niet is vastgehouden.
•
Met betrekking tot de ‘werkplaats’ – maak gebruik van de bestaande fysieke werkplekken
(living labs) op universiteiten.
•
Wel realiseren dat deze living labs niet helemaal voldoen aan de doelstelling van de
werkplaats, omdat je ook een ‘start-up effect’ moet hebben.
•
Ook afvragen of de beoogde werkplaats past binnen een academische omgeving – omdat
‘hippe’ start-ups meestal juist niet academisch zijn.
De discussie wordt samengevat en actiepunten worden geformuleerd:
Actie 7: Overzicht maken van living-labs bij universiteiten in Nederland.
Actie 8: Geonovum contact laten opnemen met de universiteiten met living-labs.
Actie 9: Actiepunten actualiseren.
1.4 Allen: Innovatiekaart.
Sjors geeft een update over de huidige stand van zaken van de innovatiekaart.
Er wordt kort over gesproken. Dit overzicht zou verder uitgebreid moeten worden, maar vraagt
een actiehouder. Dit zou passen bij de rol van de NCG.
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Deel 2: 11.30 tot 12.00 Operationele zaken GeoSamen en GeoSamen in 2018 met Leden
Strategisch Overleg.
1.

Verslag Strategisch Overleg 9-05-2017
Geen opmerkingen.

2.

Ingekomen vragen
• Vraag vanuit SAGEO
SAGEO organiseert op 30 november 2017 haar afscheidsbijeenkomst. Aan het verzoek
vanuit SAGEO om het TopTeam in zijn geheel een bijdrage aan deze avond te laten
leveren kan helaas niet worden voldaan. Zowel de agenda van Ed Nijpels en Hans Tijl
laten dit niet toe.
• Vraag m.b.t. Streefbeeld 2020
Vraag wordt gesteld vanuit GeoBusiness Nederland. Streefbeeld 2020 heeft betrekking
op de doorontwikkeling van de basisregistraties. Ruud van Rossem heeft hier een notitie
voor gemaakt. Dit onderwerp wordt ook besproken in het Gemeentelijk Geo-Beraad

Actie 10: Voor het eerstvolgende Strategisch Overleg wordt Ruud van Rossem en iemand van
het Gemeentelijk Geo-Beraad uitgenodigd. (Sjors bereidt dit voor met Dirk van
Barneveld en Ruud van Rossem en Piet nodigt iemand van het Gemeentelijk GeoBeraad uit.
3.

GeoSamen in 2018

Afgesproken wordt om GeoSamen in 2018 te continueren.
Het Strategisch Overleg zal drie keer bij elkaar komen (tweemaal voor de zomer en eenmaal na
de zomer). Voor het TopTeam wordt in ieder een vergadering gepland (voor de zomer tussen
beiden overleggen van het Strategisch Overleg).
Er wordt ook afgesproken dat voor elk Strategisch Overleg gasten / collega’s worden
uitgenodigd. Voor het eerste Strategisch Overleg 2018 zijn dat Ruud van Rossem en een
vertegenwoordiger van het Gemeentelijk Geo-Beraad.
Actie 11: GeoBusiness Nederland zorgt voor de afspraken van de verschillende overleggen.
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