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0.
Welkom, mededelingen en presentatie VNG Streefbeeld 2020
Jaap Zevenbergen is verhinderd.
Niet in de agenda opgenomen is de presentatie van Janneke de Zwaan. Dit wordt aan de agenda
toegevoegd.
Presentatie Streefbeeld vanuit de VNG (gemeenten)
Janneke de Zwaan presenteert het streefbeeld onder de titel ‘Naar een objectregistratie’ (zie
bijlage 1).
Naar aanleiding van de presentatie ontstaat er een korte discussie waarin de volgende punten
worden genoemd:
•
Goede presentatie, duidelijk beeld, het wordt nu concreet.
•
Uitdaging autonome gemeenten versus centraal beheer. Technisch duidelijk, maar
bestuurlijk / politiek moeilijk te realiseren.
•
Bijhouden van lokale bronnen vraagt om lokale expertise. Gemeente is nog steeds
bronhouder. Hoe ga je dit van uit een centrale aanpak realiseren.
•
Opzet vraagt om commitment en een sterke centrale beheerder.
•
Infrastructuur (NWB) nu geen onderdeel van deze opzet.
•
Aanpak is uiteindelijk noodzakelijk voor ‘object gebonden financiering’.
1.
Verslag Strategisch Overleg (13-03-2018)
Inhoudelijk:
Onderaan pag. 1, Onder punt 2.
Opmerking van Rob: ‘Is een moeilijk onderwerp’, moet zijn: ‘De complexe governance maakt dit
een moeilijk onderwerp.’
Tekstueel en inhoudelijk verder geen opmerkingen.
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2.
Verslag TopTeam Overleg 16-04-2018
Datum is verkeerd: Het moet zijn 16 april 2018 en niet 2017.
Tekstueel en inhoudelijk verder geen opmerkingen.
3.
Speerpunten NCG
Jantien Stoter geeft een toelichting bij de Speerpunten NCG (zie bijlage 2).
NCG wil GeoSamen beter benutten. Daarom vraagt zij de leden van het Strategisch Overleg
GeoSamen (en hun achterbannen) te reageren op het memo. Welke onderwerpen zijn
interessant en waar kan een bijdrage worden geleverd.
Visie en speerpunten vanuit NCG zijn van belang. Deze richt zich op een visie op de langere
termijn. Vanuit GeoBusiness NL en de overheid wordt vaker op uitdagingen geacteerd die
meteen concreet (moeten) worden.
Het is belangrijk dat NCG ruimte krijgt in het Strategisch en Top Team overleg om ook haar visie
te bespreken.
4.
Ontwikkelingen ‘Innovatie Lab’
Sjors Slaats presenteert een update over de vervolgstappen voor het Innovatie Lab (zie bijlage
3). Na de kick-off zijn drie sporen gedefinieerd: Energie, Fysieke Leefomgeving en
Samenwerken.
Het volgende wordt besproken:
•
Mark: 3de spoor ‘samenwerken’ apart oppakken en niet als onderdeel van de eerste twee
sporen. Doel van het Innovatie Lab is ook om nieuwe vormen van samenwerken te
onderzoeken.
•
Pieter: Als samenwerken belangrijk is, contact zoeken met gedragswetenschappers (laten
aansluiten van de wetenschap, maar uit een andere hoek).
•
Noud: Zijn er voorbeelden die we kunnen gebruiken? Genoemd wordt Connekt. Dit zal
verder worden uitgezocht.
•
Onderzoeken hoe de ‘wetenschap’ kan aansluiten. NCG wordt gevraagd om te aante geven
in welke onderwerpen zij geïnteresseerd zijn.
5.
Stand van het Land (GeoSamen–Plan van Aanpak)
Sjors Slaats geeft een toelichting bij de meegestuurde bijlage. Het gaat om twee activiteiten:
Onderzoek naar de impact geo-informatie en het Innovatie Lab. Het Innovatie Lab is voldoende
besproken. Het ‘onderzoek’ wordt unaniem gezien als een belangrijke activiteit.
Met betrekking tot het benodigde inzet kan dit worden uitgevoerd met het beschikbare budget
vanuit BZK en de personele ondersteuning vanuit GeoBusiness Nederland en NCG.
Mark geeft aan dat GeoBusiness Nederland geen financiële bijdrage kan leveren.
6.

Appél voor gezamenlijke aanpak informatievoorziening energie-transitie - oproep van
gezamenlijke overheden aan klimaatberaad.
Rob van de Velde geeft een korte toelichting bij dit initiatief. Het volgende wordt besproken:
•
Mark/Camille: vanuit GeoBusiness Nederland ook nagedacht over hoe in te spelen en
betrokken te raken bij het nieuwe energieakkoord. Conclusie is dat het erg moeilijk is te
bepalen welke rol het geo-bedrijfsleven hierin zou kunnen vervullen.
•
Rob: Geonovum zorgt voor harmonisatie, dat overheidsorganisaties met elkaar
samenwerken. Gaat om de regie op data.
•
Noud: aansluiting ‘bouwtafel’ – adviseert dit te bespreken met Dirk van Barneveld.
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7.
Kennisplatform API’s en Manifest API-strategie.
Ter informatie en verder niet besproken. Doel van de werkgroep Nederlandse API strategie is te
komen tot een strategie voor de ontwikkeling van (overheids)API’s.
Er is een manifest dat ook kan worden ondertekent door het bedrijfsleven.
8.

GeoSamen Overleggen in 2018

TopTeam
woensdag 3 oktober 2018 (14.30 tot 16.00 uur) Den Haag, BZK

Strategisch Overleg
dinsdag 9 oktober 2018 (10.00 tot 12.00 uur) Geonovum - Amersfoort

9.

Rondvraag en sluiten vergadering

•

Pieter: Dataland congres gaat niet door. In plaats hiervan gaat Dataland dit najaar het land
in met KNOOP. Meer informatie over de ‘KNOOP-tour’: http://dataland.nl/onzediensten/congres-2/.
Rob: Geo-Gebruikersfestival 2018 in combinatie met SDI.Next op 31 oktober 2018 in
Amersfoort. Meer informatie via: https://www.geonovum.nl/overgeonovum/agenda/geo-gebruikersfestival-2018-en-sdinext.
Sjors: Zal per 1 juli 2018 zijn werkzaamheden voor GeoSamen beëindigen. Hij gaat
werken voor de Brabantse Delta. Zijn werkzaamheden worden overgenomen / voortgezet
vanuit Geonovum.

•

•
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