Verslag Strategisch Overleg GeoSamen
Datum:
Locatie:

woensdag 4 november 2015 van 09.30 tot 11.30 uur
GeoBusiness Nederland in Woerden

Aanwezig:
Theo Thewessen (voorzitter)
Camille van der Harten (verslag)
Rob van de Velde
Jantien Stoter
Pieter van Teeffelen
Noud Hooyman
Sjors Slaats

Afwezig:
Jaap Zevenbergen

1. Welkom
• Agenda akkoord – geen aanvullingen.
2. Verslag Strategisch Overleg (17-9-2015)
• Pieter van Teeffelen geeft een update over stand van zaken m.b.t. de motie aan de
Digicommissaris Bas Eenhoorn
• Jantien Stoter en Rob van de Velde geven aan dat het bedrijfsleven meer zichtbaar betrokken
moet zijn bij de Doorbraak met 3D. Dit is een aandachtspunt.
• Artikel Digitale Infrastructuur is 27 oktober 2015 gepubliceerd in iBestuur:
http://ibestuur.nl/podium/nieuwe-opgave-voor-digitale-infrastructuur.
Wordt verder besproken onder punt 4.
3. Verslag TopTeam Overleg (22-10-2015)
• Voorstel NWO gefinancierde verkenning van Jacqueline Meerkerk en Bastiaan van Loenen
voor ontwikkelen van onderzoeksprogramma voor open / bruikbare data wordt kort
besproken. Algemene opmerkingen: praktisch insteken, beleggen bij Kenniscentrum Open
Data Delft, nu niet direct bruikbaar voorstel. Verder maken Camille van der Harten en Theo
Thewessen afspraak met Jacqueline Meerkerk.
• Kenniscentrum Open Data Delft: ondersteuning gevraag. Pieter van Teeffelen gaat wervend
stukje schrijven voor stagiaires, Jantien Stoter ondersteund hierbij.
4. Bespreken input Kernteam
Sjors Slaats geeft ter introductie een korte toelichting bij de input die is aangeleverd door het
Kernteam. Vervolgens worden deze besproken.
Artikel Digitale Infrastructuur
• Artikel is gepubliceerd. Er was nog wel een verzoek van uit het TopTeam om artikel aan te
scherpen. Dat is nu nog niet gedaan.
• Artikel nu verder brengen. Genoemd worden (wederom):
o Link naar Smart Cities (Strategische Adviesgroep Smart Cities)
o voorbeeld van gemeenten (Gemeente Weert) die een digitale infrastructuur aanbieden.
o Gemeente Amsterdam: The Things Network (LoraWAN)
o ‘Verglazing’ van Nederland (€ 20M beschikbaar)
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Factsheets – beschrijving activiteiten uit de matrix
• Factsheets zullen inhoudelijk verder worden uitgewerkt met de benoemde contactpersonen
(continue update frequentie):
o 3D Doorbraak – Jantien
o Digitaal Stelsel Omgevingswet – Camille en Pieter
o Van RD naar ETRS89 – Jantien
o Dataficatie – Theo
o Internationaal – Jaap
o BIM-Geo – Rob
o Zelfrijdende auto – Theo (met Sjors)
Continue update is alleen succesvol als inhoudelijke bijdrage door contactpersonen wordt
verzorgd.
• Factsheets zijn ‘levende documenten’ - beschikbaar via geosamen.nl
Startnotitie Innovatielab
Notitie wordt besproken – volgende opmerkingen:
• Innovatie niet koppelen aan factsheets – dus niet per factsheet innovaties benoemen. Dit
apart benoemen en het Innovatielab breed inzetten.
• De Innovatiekaart aanvullen en dan vanuit de ‘matrix’ een koppeling leggen naar deze
innovatiekaart. Dit vraagt om input van alle leden van het SO.
5. Voortgang / afstemming inhoudelijke thema’s
A. Input Pieter:
Stand van zaken motie Digicommissaris Bas Eenhoorn. Motie is nog niet beschikbaar.
•
Is besproken onder agendapunt 2.
B. Input Theo:
Presentatie van onderzoekje bij ITS stakeholders (overheid, bedrijfsleven, onderzoek)
naar rol overheid/bedrijfsleven v.w.b. smart mobility.
http://www.its.dot.gov/presentations/world_congress2015/wc2015_DynamicMaps.pdf
Conclusies zijn niet schokkend, en niet heel gedetailleerd, maar wel interessant voor
discussie:
•
“de markt kan dit niet zelf regelen” - vinden bedrijven zelf blijkbaar ook…
•
Maar ook: "overheid moet zich niet met ontwikkeling bezig houden”.
Er wordt verwezen naar documentaire ‘Tegenlicht’: Rol overheid in innovatie (25-102015).
Interessante discussie – verder volgen.
C. Input Rob:
Delen van gedachten over speerpunten voor overheidsagenda geo 2016 e.v.
(zie ook aanbeveling vanuit het TopTeam (bijlage 2).
• Contactpersoon hiervoor is Dirk van Barneveld. Agenda begin 2016 beschikbaar.
• Vanuit bedrijfsleven gaat GeoBusiness Nederland ook aan de slag met een agenda –
als opvolger van de lobbyagenda. De ‘geo agenda’ wordt ter inspiratie gedeeld met de
verschillende commissies binnen GeoBusiness Nederland. Streven si om voor volgend
SO (maart 2016) een versie te hebben.
• NCG heeft vooralsnog geen plannen. Jantien Stoter bespreekt dit met bestuur.
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D. Input Rob:
Beelden delen over wat onderzoek NRC - Reporter mogelijk zegt / betekent voor geobasisregistraties, koppelvlakken, standaarden en oplossingen. Zie:
http://www.nrc.nl/nieuws/2015/10/17/pinkroccade-en-centric-misbruikenmarktmacht
Wordt kort besproken. Pieter van Teeffelen bespreekt dit met VNG/KING. In volgend
overleg terugkoppeling
E. Input Theo / Camille:
Terugkoppeling gesprekken tussen GeoBusiness Nederland en GIN. Ontwikkeling van
geo-community door middel van externe inspiratie. GIN denkt na over aanstellen van
‘community manager’.
F. Input Pieter / Camille:
Gaan samen invulling bespreken activiteiten met betrekking tot Digitaal Stelsel
Omgevingswet. Met name betekenis hiervan voor gemeenten.
6. Evaluatie 2015 en vervolg 2016
Aan iedereen wordt gevraagd kort te reflecteren op GeoSamen tot nu toe en hoe verder in 2016.
Samengevat:
• Goed dat GeoSamen er is. Ideeën worden gedeeld, standpunten uitgewisseld en besproken.
• Er moet vanuit het SO en Topteam Overleg beter worden gecommuniceerd (Pieter)
• GeoSamen richt zich teveel op zaken die al gebeuren. Te weinig aandacht voor nieuwe zaken
(Theo en Jantien)
• Kracht zit in het ‘informele karakter’. Daardoor ontstaat verbinding. Dit kan alleen succesvol
zijn (worden) als ook iedereen aanwezig is. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor 2016
(Camille en Rob)
• SO moet meer inhoudelijke input leveren voor factsheets en over output. Als de leden van het
SO dit niet zelf kunnen doen, dan zoeken naar ondersteuning vanuit achterban.
Aandachtspunt voor 2016 (Sjors).
Ook in 2016 4 bijeenkomsten voor het SO en 2 bijeenkomsten voor het TopTeam.
GeoBusiness Nederland (Camille) pakt dit op.
7. Rondvraag en sluiten vergadering
Jantien – Vereniging voor drones (Darpas):
• Jantine vraagt wie er bekend is met de vereniging van bedrijven die werken met Drones.
Camille kent deze club, zitten ook leden van GeoBusiness Nederland bij. Jantien laat weten
wanneer zij contact wil leggen.
Rob – status Testbed en aanbesteding
• Rob geeft korte update over de status.
Vergadering wordt gesloten rond 12.00 uur.
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