Verslag Top Team Overleg GeoSamen
Datum:
Locatie:

dinsdag 16-04-2017 van 10.30 tot 12.00 uur
Ministerie van I&W – Rijnstraat 8 in Den Haag

Aanwezig:
Hans Tijl, BZK/GI-Beraad (voorzitter)
Noud Hooyman, BZK/GI-Beraad
Dirk van Barneveld, BZK
Ed Nijpels, GeoBusiness NL
Arnold Bregt, WUR/ NCG
Camille van der Harten, GeoBusiness NL (verslag)

Afwezig:
Mark Herbold, GeoBusiness NL

1. Welkom
Mark Herbold is wegens ziekte afwezig.
Hans Tijl is iets later.
Besloten wordt om alvast het verslag van het laatste Top Team Overleg te bespreken.
Er zijn geen aanvullingen op de agenda.
2. Verslag overleg Top Team 5-10-2016
Verslag wordt tekstueel en inhoudelijk vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag wordt nog kort stilgestaan bij het Netpos dossier.
Er is een besluit van de minister en het is nu aan het Kadaster om dit te communiceren. Dit is
nog steeds niet gebeurd. Noud Hooyman zal contact opnemen met het Kadaster, informeren
naar de status en aandringen op een vervolgactie.
Er zijn verder opmerkingen naar aanleiding van dit verslag.
3. Terugkoppeling strategisch overleg 13-09-2016
Camille van der Harten geeft een korte toelichting bij het verslag.
Naar aanleiding van dit verslag de volgende opmerkingen:
Arnold Bregt: NCG heeft recent gesproken over het beleidsplan. Er komt geen inhoudelijk plan.
In plaats hiervan wil de NCG een rol als ‘enabler’ vervullen via een netwerkplan,
om te stimuleren en verbinden. Dit loopt via de commissies van de NCG. Deze
commissie kunnen wel een inhoudelijke invulling geven. De commissies bestaan
uit leden vanuit de driehoek en leden worden op persoonlijke titel uitgenodigd.
Ed Nijpels:

Actie 1:

Rapport ‘Stand van het Land’ biedt een goede basis om vanuit GeoSamen acties te
definiëren en op te pakken. Voorstel is om de adviezen verder te verdiepen en uit
te werken in concrete acties. De ‘enquête’ (eerste advies) kan concreet worden
gemaakt. Resultaten kunnen worden getoetst met de verschillende achterbannen
en in het volgende Strategisch Overleg (12 juni 2018) en Top Team Overleg (9
oktober 2018) worden besproken.

Werkgroep (onder leiding van Sjors Slaats) wordt gevraagd om de adviezen uit
Rapport ‘Stand van het Land’ op te pakken – met als doel verdieping en formuleren
concrete acties. Met name de enquête (eerste aanbeveling) kan concreet worden
opgepakt. Dirk van Barneveld zal hierbij assisteren.

Verslag TopTeam Overleg 16-04-2018

1

4. Inhoudelijke thema’s
•
Innovatie Lab
Arnold Bregt geeft aan dat dit advies erg lijkt op het Geovation initiatief, dat hij al in 2016 had
voorgesteld. Dat is toen niet opgepakt, omdat er toen werd geconcludeerd dat er al de nodige
‘innovatie’ activiteiten worden ondernomen.
In reactie hierop en op verzoek van Hans Tijl geeft Camille van der Harten een toelichting op het
Innovatie Lab. In het Innovatie Lab gaat het niet alleen om een omgeving om innovatie te
stimuleren. Het gaat ook om het zoeken naar nieuwe vormen van samenwerken tussen
overheid en bedrijfsleven. Recente ontwikkelingen met betrekking tot de omgevingswet en de
digitalisering uitdaging van de overheid liggen hieraan ten grondslag.
Onderwerpen voor het Innovatie Lab blijven niet beperkt tot de omgevingswet en DSO. Er zal
een link worden gelegd naar onderwerpen zoals energie (transitie) en BIM.
Het Innovatie Lab is op 12 april 2018 besproken in het GI-beraad. Er is veel interesse vanuit de
partners om aan te sluiten bij de kick-off op 18 mei 2018. Dirk van Barneveld inventariseert dit.
Hij zal samen met Camille van der Harten de kick-off verder voorbereiden.
Arnold Bregt geeft aan dat de wetenschap niet is aangesloten. Dit is wel wenselijk.
Actie 2:

Camille van der Harten zorgt ervoor dat het NCG wordt betrokken bij het Innovatie
Lab initiatief.

•
Modules en Bouwstenen voor het Onderwijs
Camille van der Harten geeft een korte toelichting. De versie bestaat uit templates met een
kennis en kerncompetentie profiel voor geo-specialisten op MBO, HBO en WO niveau. De versie
die is meegestuurd met de agenda verwijst naar een ‘certificaat’ en ‘certificering’. In het bestuur
van GeoBusiness Nederland is dit besproken en er is besloten om niet in te zetten op
‘certificeren’ van geo-specialisten. In plaats hiervan wordt verwezen naar een gewenst profiel
(profilering) van geo-specialisten. De nieuwe versie is bijgevoegd als bijlage 1 bij dit verslag.
Overzicht (templates) wordt goed ontvangen door de vergadering.
Arnold Bregt geeft aan dat dit overzicht helpt om meer inzicht te krijgen in de vraag articulatie.
Waar liggen de behoeften uit het werkveld? Aanbevolen wordt om een soortgelijk overzicht ook
op te stellen vanuit de overheid (bijvoorbeeld vanuit het GI-beraad).
GeoBusiness Nederland gaat de templates gebruiken voor een dialoog met onderwijsinstellingen
en op bestuurlijk niveau met partners uit de onderwijssector.
•
Sectorale doorbraak Energie
Er wordt verwezen naar de opmerkingen gemaakt onder agendapunt 3, met betrekking tot
uitwerken acties naar aanleiding van het rapport ‘Stand van het Land’.
Keuze voor sectorale doorbraak Energie lijkt een logische keuze.
Ed Nijpels geeft een toelichting op de aanpak en tijdsplanning voor een nieuw Klimaatakkoord.
Er zijn 5 sectortafels met een eigen voorzitter. Voor ruimtelijke vraagstukken en advies is er aan
elke tafel een RO expert/specialist toegevoegd. Ed Nijpels is voorzitter van het Klimaatberaad en
coördineert vandaaruit de tafels. Aan de vijf sectortafels doen partijen mee die een concrete
bijdrage kunnen leveren aan de transitie, kennis over hun sector hebben en over mandaat
beschikken om afspraken te maken. Van de sectortafels wordt verwacht dat ze ook afspraken
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maken over thema’s die belangrijk zijn voor alle sectoren, zoals innovatie, financiering en de
arbeidsmarkt.
Een rapport wordt in juli 2018 verwacht. Vandaaruit worden concrete acties geformuleerd die
in het najaar worden opgepakt.
Het belang en de impact van de omgevingsvisie en ruimtelijke ordening wordt ook in de
verschillende sectoren onderkend. Er wordt opgemerkt dat de nieuwe omgevingswet eigenlijk
te laat komt. Eigenlijk moet je nu acteren alsof de omgevingswet al bestaat. Ook is het definiëren
van acties een uitdaging gezien de maatschappelijke urgentie, druk op de woningmarkt en tekort
aan geschoold en gekwalificeerd personeel.
Arnold Bregt adviseert om gebruik te maken van innovatieve denkkracht vanuit de wetenschap.
Voorbeeld dat hij geeft zijn zogenaamde ‘Student Challenges’:
(https://www.wur.nl/en/Education-Programmes/Current-Students/Student-Challenge.htm).
Het gaat om maatschappelijke vraagstukken (energie, ruimte, techniek, ..). Voorbeeld is een
challenge met betrekking tot Urban Greenhouses. De WUR en Twente Universiteit zijn
betrokken.
Ook wordt voorgesteld dit te koppelen aan het Innovatie Lab initiatief. Hier kunje dan ook een
focus aanbrengen op de belangrijkste onderwerpen met een ruimtelijke impact, zoals: meer
wind op land, zonneparken, versterken en vergroten van de elektriciteit netwerken, en de
opslag en distributie van groene stroom / energie.
Actie 3:

Camille van der Harten en Dirk van Barneveld nemen het onderwerp ‘sectorale
doorbraak energie’ mee in de agenda voor de kick-off bijeenkomst voor het Innovatie
Lab.

5. Rondvraag
Noud Hooyman geeft aan dat de positie en status van de digitaliseringsagenda na de verhuizing
naar BZK nog niet duidelijk is. Valt onder staatssecretaris BZK (Raymond Knops). Vanuit BZK
Ruimtelijke Ordening en Gebiedsontwikkeling is er input gegeven, over data en datagebruik, aan
een notitie over digitalisering. Dit is een korte notitie (3-pager) – huidige status niet bekend.
Digitaliseringsagenda wordt tijdens een Catshuis sessie op 23 april 2018 besproken en dan
worden (nieuwe) rollen en verantwoordelijkheden duidelijk en vastgesteld.
Arnold Bregt heeft 2 punten:
•
Het NCG-Symposium op 26 november 2018. Hij wil dan het bedrijfsleven beter laten
aanhaken. Camille van der Harten biedt hulp aan, initiatief ligt bij de NCG.
•
Geospatial Readiness Survey
https://www.geospatialworld.net/article/worlds-geospatial-ready-countries/
Nederland staat in de Top 5, is wel twee plaatsen gezakt ten opzichte van 2017. Hoe kunnen
wij aansluiten bij dit initiatief, wat doen we ermee.
Afspraak om dit (nogmaals) te bespreken in Strategisch Overleg.
Voorzitter Hans Tijl sluit de vergadering om 12.15 uur.
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