Locatiepact
Wijs met locatie

In het kort
Wij, vertegenwoordigers van de Nederlandse overheid, bedrijfsleven en wetenschap, geloven dat met de inzet van de kracht van locatiedata
in een groot aantal maatschappelijke vraagstukken doorbraken mogelijk zijn. Wij maken ons hard voor de inzet van nieuwe technologische
oplossingen. Daarbij verliezen we respect voor het individu en onze gedeelde publieke waarden niet uit het oog. Wij zijn wijs met locatie!

De aanleiding
Begin 2019 bezochten wij Silicon Valley. Drie dagen dompelden wij ons onder in de meest vernieuwende inwintechnieken,
satellietwaarnemingen, krachtige analysetechnieken, artificiële intelligentie (AI) en innovatieve toepassingen van locatiedata.
Wij zagen onder meer hoe Planet elke dag opnieuw driekwart van het aardoppervlak met hun eigen verzameling minisatellieten in beeld
brengt en tot welke ongekende inzichten dat kan leiden. Maar wij zagen ook onze afhankelijkheid van dergelijke Amerikaanse commerciële
partijen bij het verkrijgen van essentiële inzichten voor het waarborgen van onze nationale veiligheid.
Wij zagen hoe OmniSci met bijzonder krachtige analysetechnieken individuele tweets weet te vertalen naar trends in het nationale sentiment
of een situatieschets van de openbare orde. Maar wij zagen ook hoe GroundTruth de locatie van individuele telefoons volgt om bijvoorbeeld
bezoekers van fastfoodrestaurants te benaderen met advertenties van concurrenten en betaald krijgt per succesvol overgehaalde klant.
Wij zagen hoe Orbital Insight satellietdata en krachtige algoritmes combineert om illegale ontbossing op te sporen. Maar wij zagen ook hoe
voorspellingen van de graanopbrengst prijsopdrijving door speculatie in de hand werkt.
Wij zagen hoe Europese regelgeving bepaalde typen dienstverlening bemoeilijkt. Maar wij zagen ook hoe het Amerikaanse bedrijfsleven zich
weinig verantwoordelijk voelt voor de mogelijke systeemimpact van technologie op onze samenleving.

Het gevolg
Wij zijn teruggekomen met professionele opwinding: de nieuwe mogelijkheden zijn onbegrensd! Wij gaan versneld aan de slag om deze
kansen in ons land te verzilveren. Tegelijkertijd sluiten wij de ogen niet voor de potentiële schaduwkanten. Wij zorgen dat innovatie binnen
fatsoenlijke kaders plaatsvindt. Bij deze nieuwe daadkracht past een gezamenlijke aanpak: een locatiepact.
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Het pact
Met dit locatiepact verbinden wij ons, individueel en in gezamenlijkheid, om:
•
de kracht van locatiedata, in combinatie met administratieve data, te benutten voor het oplossen van maatschappelijke 		
vraagstukken;
•
de kennis over het gebruik van locatiedata te vergroten en innovatie op basis van locatiedata aan te jagen;
•
en dat op een manier te doen die past bij hoe wij in Nederland met elkaar om willen gaan.
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Concreet committeren wij ons voor het komende jaar aan de volgende acties:
•
experimenteren met locatiedatagedreven oplossingen en onderzoeken van de meerwaarde van AI en satellietdata in field labs voor
maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld rond de energietransitie en de digitalisering van de bouw;
•
opstellen van een ethische code voor verantwoord gebruik van locatiedata;
•
evalueren van bovenstaande acties ten behoeve van een nieuwe jaaragenda en verankeren binnen de Nederlandse 			
digitaliseringstrategie.
Bij de uitvoering streven wij maximale transparantie na. De resultaten van deze acties dragen wij zowel binnen als buiten onze organisaties
actief uit.
Tot slot roepen wij iedereen met vergelijkbare ambities op om aan te sluiten: vanuit professionele verwondering en nieuwsgierigheid
ontdekken en verkennen wij graag in netwerken de meerwaarde van deze fascinerende nieuwe locatietechnologieën voor maatschappelijke
opgaven. Wij willen samen wijs met locatie worden!
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