Verslag Strategisch Overleg GeoSamen
Datum:
Locatie:

dinsdag 10 mei 2016 van 15.00 tot 17.00 uur
Dataland in Gouda

Aanwezig:
Pieter van Teeffelen (voorzitter)
Camille van der Harten (verslag)
Jantien Stoter
Jaap Zevenbergen
Rob van de Velde
Noud Hooyman
Sjors Slaats (Kernteam)
Jan Bruinenberg (Alliander – gast)

Afwezig:
Mark Herbold

1. Welkom
• Pieter van Teeffelen is voorzitter. Hij heet Jan Bruinenberg welkom. Hij sluit aan als gast.
Door een communicatiefout dacht hij aan te sluiten bij de Commissie GII van het NCG. Hij is
welkom bij deze vergadering.
• Aanvulling op de agenda: Marktmonitor Infographic GeoBusiness Nederland – verder is de
agenda akkoord.
• Pieter van Teeffelen heet iedereen welkom. Vervolgens laat hij de trailer van Omgevingswet –
The Movie (Dataland Congres 16-6-2016) zien. Aanwezigen reageren enthousiast.

2. Verslag Strategisch Overleg (29-03-2016)
Inhoudelijk de volgende opmerkingen door Jaap Zevenbergen:
o Bij punt zeven is Freek van der Meer genoemd. Dit gebeurde echter niet in de context van
de leerstoel, maar omdat hij verantwoordelijk is voor de projecten bij ITC.
o Bij punt zeven wil hij verder toevoegen dat Geo-informatie Nederland (GIN) een bid heeft
ingediend voor het organiseren van FIG Working Week. Inmiddels is bekend geworden dat
dit grote internationaal landmeterscongres aan Nederland is toegewezen. Amsterdam is in
2020 de plaats waar deze bijeenkomst met het thema ‘Smart Surveyors for Land and
Water Management’ plaats vindt.
Naar aanleiding van het verslag door Pieter van Teeffelen:
o Grondplaat DSO wordt positief ontvangen door geïnteresseerden in Omgevingswet. Het
helpt de discussie over wat er allemaal gedaan wordt verder. Op de uitvraag voor
verbeteringen is niet veel respons gekomen, ook niet vanuit het Strategisch Overleg.
o Dataland is samen met het Gemeentelijk Geo-beraad een kennis knooppunt Omgevingswet
gestart. Het is niet de bedoeling om niet nieuwe zaken te ontwikkelen, maar om bij elkaar
te brengen wat er al is.
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3. Terugkoppeling vanuit TopTeam Overleg 19-4-2016 en bespreking met Michiel
Steltman (DINL)
Noud Hooyman geeft een korte terugkoppeling uit het TopTeam overleg van 19 april. Alle
punten staan benoemd in het verslag.
Er wordt langer stilgestaan bij de presentatie en het gesprek met Michiel Steltman van DINL.
DINL vertegenwoordigt stakeholders met een verschillend, soms tegengesteld, belang. Ze
zoeken nu naar partners om ervoor te zorgen dat een digitale (glasvezel) infrastructuur politiek
wordt geagendeerd in een volgende kabinet. Het kan hierbij gaan om een investering van € 7
miljard voor het ‘verglazen’ van Nederland.
Rob van de Velde geeft een kort verslag van de bijeenkomst (28-4-2016) van stakeholders
vanuit de overheid die betrokken zijn bij, of een belang hebben in, de digitale infrastructuur van
Nederland. Positieve bijeenkomst. Er komt een vervolg waarbij ook de private sector zal
worden betrokken.
Camille van der Harten stelt voor om de verschillende partijen die hier zijn betrokken meer
nadrukkelijk een podium te geven. Dit kan door het organiseren van een bijeenkomst of dit
tijdens de GeoBuzz 2016 in het programma op te nemen.
Pieter van Teeffelen vraagt in hoeverre de ‘wetenschap’ is aangehaakt. Dat blijkt niet het geval,
terwijl er wel een rol wordt voorzien voor de wetenschap wanneer het gaat om de wijze waarop
er wordt omgegaan met data en informatie.
Actie: Voorstel is dat vanuit de ‘wetenschap’ wordt bekeken wie hier bij wordt betrokken
Dan wordt er nog kort gesproken over de volgende onderwerpen:
ETRS89-RD conversie: verloopt moeizaam. Kwestie van leiderschap en commitment. Behoefte
aan klein budget om proces weer op te starten. Initiatief ligt nu bij Kadaster / RWS.
NETPOS: Camille van der Harten vertelt dat de 7 marktpartijen een onafhankelijk onderzoek
naar de status van NETPOS als ‘open data’ laten uitvoeren door Bastiaan van Loenen.
Marktpartijen leggen zicht neer bij de conclusie – ongeacht het oordeel. Verder zal GeoBusiness
Nederland namens de marktpartijen nogmaals de mate van marktverstoring in beeld brengen.
GeoAgenda: Idee is om verschillende initiatieven naast elkaar te leggen – samen te brengen.
Afspraak – actie om die na de zomer 2016 actief op te pakken.
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.
Innovatiekaart
• Goede weergave van alle activiteiten.
• Document zal digitaal beschikbaar worden gemaakt – zodat dit gemakkelijk kan worden
verspreid en geactualiseerd.
• Rob van de Velde merkt op dat het document moet worden voorzien van een intro pagina en
dat het niet moet eindigen met de Kadaster funnel. Dit zal worden toegeveogd / aangepast.
Factsheets
Status Factsheets is dat deze ‘dynamisch’ worden aangevuld. Korte discussie om de
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onderwerpen te koppelen aan de domeinen uit de ‘omgevingswet’. Voorstel dit niet te doen.
Apart oppakken.
5. Voortgang / afstemming inhoudelijke thema’s
• 3D-inspiratiesessie 14-6-2016. Wordt georganiseerd vanuit Doorbraak 3D. BIM en 3D is een
onderwerp tijdens deze sessie met als doel de BIM en geo-wereld te integreren.
Communicatie intern bij GeoBusiness Nederland niet geheel goed verlopen. Zorgt voor
verwarring. Binnen GeoBusiness Nederland wordt dit onderwerp nu opgepakt door de
nieuwe commissie / programma 3D-BIM. Deze wordt getrokken door Gerben Koppelman en
Anke van Dellen. Camille van der Harten zorgt ervoor dat iedereen met elkaar in contact
wordt gebracht.
• Zelfrijdende voertuigen. Rob van de Velde verwijst naar rapportje van Geonovum:
http://www.geonovum.nl/sites/default/files/20160211_rapport_zra_v0_9.pdf
Document wordt vertaald in het Engels en onderwerp staat geagendeerd tijden het
GeoSpatial World Forum op 25-5-2016.
Camille van der Harten verwijst nog naar de activiteiten van Connekt en I&M met betrekking
tot de kennisagenda zelfrijdende voertuigen:
• GeoBusiness Nederland Marktmonitor Infographic. Er wordt kort gesproken over dit
onderzoek ne de presentatie. Er wordt nu met het Kadaster gekeken naar een duiding / uitleg
van de resultaten. Met betrekking tot de presentatie wordt voorgesteld om een meer directe
link te leggen naar de vorige resultaten zodat deze makkelijke kunnen worden vergeleken.
6. Volgende overleggen 2016
Volgende Strategisch Overleggen vinden plaats op:
• Dinsdag 13 september 2016 van 09.30-11.30 uur bij Geonovum in Amersfoort.
• Dinsdag 1 november 2016 van 15.00 tot 17.00 uur bij GeoBusiness Nederland in Amersfoort.
7. Rondvraag en sluiten vergadering
Rob van de Velde:
Agenda is erg dun. Voorstel om meer na te denken over strategische onderwerpen die
gezamenlijk kunnen worden opgepakt. Iedereen wordt gevraagd hier over na te denken en te
zorgen voor input.
Er zijn geen vragen / opmerkingen voor de rondvraag
Vergadering wordt gesloten rond 17.00 uur.
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