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1. Welkom
 Rob van de Velde is voorzitter en heet Mark Herbold welkom. Mark volgt Theo Thewessen op
in het Strategisch Overleg en TopTeam Overleg
 Agenda akkoord – geen aanvullingen.
2. Verslag Strategisch Overleg (4-11-2015)
 Er zijn geen opmerking over en naar aanleiding van het verslag.
3. Bespreken input Kernteam
Sjors Slaats geeft ter introductie een korte toelichting bij de input die is aangeleverd door het
Kernteam. Vervolgens worden deze besproken.
Algemene inhoudelijke opmerking Camille van der Harten bij Innovatiekaart en Factsheet 3D
doorbraak: Henk Scholten is hierbij betrokken namens GeoBusiness Nederland en niet Geodan.
Dit wordt gecorrigeerd.
Innovatiekaart
 Algemene instemming dat dit een goed overzicht geeft van alle activiteiten, met name vanuit
overheid en onderzoek/wetenschap. Input vanuit bedrijfsleven is minder. Dat heeft ook te
maken met het gegeven dat bedrijven minder open zijn in het delen van hun
innovatieactiviteiten. Huidige versie van de innovatiekaart zal binnen GeoBusiness Nederland
worden gedeeld met de relevante commissies / programma’s met vraag naar eventuele input.
 Bij sommige onderwerpen staat (te) veel tekst. Voorstel om dit bondiger te maken. Jantien
Stoter biedt aan hierbij te helpen.
 Bij alle onderwerpen de ‘doelstelling’ specifiek formuleren.
Factsheets
Status Factsheets is dat deze ‘dynamisch’ worden aangevuld. Dit heeft wel aandacht nodig en
moet ook worden opgepakt. Betrokken stakeholders actief benaderen. M.b.t. de factsheets wordt
het volgende besproken:
 3D doorbraak:
o Vraag wordt gesteld of dit nog een ‘doorbraak’ is? 3D is nu algemeen geaccepteerd – we
komen nu in de fase van operationeel doorpakken. Welke rol heeft de overheid hierbij
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(afdwingen?) en hoe verhoudt zich dit tot b.v. de BGT? Jantien Stoter geeft aan de we
midden in het proces zitten van een overgang van doorbraak naar doorpakken met
concrete afspraken / toepassingen.
o Camille van der Harten verteld dat er binnen GeoBusiness Nederland een nieuwe
commissie BIM/3D is opgericht. Trekker is Gerben Koppelman (Arcadis). Belangstelling
onder de bedrijven is groot.
 Van RD naar ETRS89:
o Dit onderwerp is besproken in het laatste GI-Beraad, maar heedt momenteel weinig
aandacht /prioriteit. Noud Hooyman pakt dit op en bespreekt het (weer) in het volgende
GI-Beraad.
Naar aanleiding van de Innovatiekaart en de Factsheets wordt nog gesproken over:

 Betekenis Geodata voor ‘autonoom vervoer’. Rob van de Velde verwijst naar een
documentje dat is gemaakt door Geonovum:
http://www.geonovum.nl/onderwerpen/mobility-mobiliteit/nieuws/verkenninggeodata-infrastructuur-voor-zelfrijdende-auto-0
De vraag is of dit binnen GeoSamen verder kan worden opgepakt. Wie neemt
hiervoor het initiatief. In de volgende vergadering agenderen en bespreken.
 Verkennen betekenis EU-privacy verordening. Dit is een lopende verkenning dit ook
vanuit het Doorbraakproject Open Geodata aandacht heeft. Wordt opgepakt
met/door Bastiaan van Loenen.
 Wederkerigheid van open data diensten:
Onderwerp wordt uitvoerig besproken naar aanleiding van activiteiten van NDW:
http://www.ndw.nu/pagina/nl/103/datalevering/122/datadiensten_overeenkomst
Er zijn nu al 10 bedrijven die afspraken hebben met NDW. Voorbeeld ANWB – melden
spookrijders. Vraag die wordt besproken: waarom lukt deze ‘wederkerigheid’ wel in
de verkeerssector – maar niet in andere sectoren / het geo-werkveld?
Opgemerkt wordt dat het maken van afspraken voor ‘wederdiensten’ van gebruikers
van open data naar aanbieders van open data kan leiden tot willekeur. Dit kan een
reden zijn waarom dit nog onvoldoende wordt toegepast.
4. Digitale Infrastructuur
 Artikel is gepubliceerd in iBestuur en ICT Magazine. Heft aandacht getrokken van de
directeur van DINL Michiel Steltman. Hij zal aanschuiven bij het TopTeam Overleg van 19
april 2016. Camille van der Harten kan niet aanwezig zijn bij dit overleg en zal worden
vervangen door Sjors Slaats.
 Rondetafel gesprek Digitale Infrastructuur voor publiek partijen wordt kort besproken. Dit
gaat verder dan ‘geo’ – gaat in eerste instantie met name om opinievorming binnen de
overheid. Ed Nijpels faciliteert de bijeenkomst, private sector sluit in een (mogelijke) tweede
ronde ook aan.
5. Voortgang / afstemming inhoudelijke thema’s
 Input via Arnold Bregt m.b.t. voorstel Geovation NL. Jantien en Jaap geven aan hier
onvoldoende informatie over te hebben ontvangen van Arnold. Afgesproken wordt dit te
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bespreken met Arnold, onder andere over de meerwaarde van dit initiatief (wat voegt het
toe?)
 Pieter / Camille: Grondplaat DSO. Er wordt kort gesproken over nut en noodzaak van deze
grondplaat. Meerderheid vindt het een goed plan dat dit verder wordt uitgewerkt. Jantien
zal zorgen voor aanvullende informatie / input. Project / proeftuinen vanuit het
bedrijfsleven zullen worden geprojecteerd op informatieschema.
 Rob/ Noud: Status Geo-agenda. Laatste versie (voorjaar 2016) zal worden besproken in
komende GI-Beraad – met name om acties te definiëren. Versie zal worden gedeeld door
Dirk van Barneveld.
6. Volgende overleggen 2016
Volgend Strategisch Overleg vindt plaats op dinsdag 10 mei van 15.00-17.00 uur bij Dataland in
Gouda.
7. Rondvraag en sluiten vergadering
Jaap Zevenbergen:

Freek van der Meer - ITC Leerstoel Geo-health
GIN gaat voor FIG bid. ITC ondersteund dit.

Er zijn geen vragen / opmerkingen voor de rondvraag
Vergadering wordt gesloten rond 11.30 uur.
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