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Noud Hooyman (BZK) (telefonisch tot 11 uur)
Gast:
Ruud van Rossem (BZK)
Agenda
1.

Verslag Strategisch Overleg 3-10-2017

Geen opmerkingen bij het verslag.
Naar aanleiding van het verslag, het volgende:
•
Acties 1 t/m 3: Camille geeft aan dat er geen wijzingen meer worden gemaakt in de huidige
versie van het Manifest. Het heeft zijn doel bereikt en kan nu als discussiestuk worden
gebruikt. Er zullen ter verduidelijking van het Manifest wel nog een aantal Blogs worden
geschreven. Mark en Camille maken wel nog een afspraak met Steven Luitjens.
•
Acties 4 t/m 6: Input van Jantien (bijlage 2) zal in de volgende vergadering worden
besproken. Opmerking bij actie 5: ‘geo-ethiek’ is door Jaap in een van de vorige overleggen
genoemd.
•
Acties 7 t/m 9: Actiepunten 7 en 8 hebben betrekking op opmerking / vraag vanuit NCG.
Hier is nog niets mee gedaan.
Rob geeft vervolgens toelichting op de opvolging van de acties die voortvloeien uit de
verkenning geo-innovatie:
o Samen meten van succes en monitoren van gebruik. Hier is opvolging aan gegeven door
Mark en Noud.
o Probleem definitie en vraagarticulatie en vernieuwing van Infrastructurele principes.
API kennisplatform is ontwikkeld. Hier is Swis bij betrokken.
o Werkplaats Geo-informatie. Geen nieuws te melden.
•
Actie 10 komt terug op de agenda (punt 6) en afspraken voor 2018 (actie 11) zijn ingepland.
2.

Initiatief van GeoBusiness Nederland: ‘Innovatie Lab’.

Camille en Mark geven een toelichting bij bijlage 3. Naar aanleiding van dit initiatief de volgende
opmerkingen:
•
Iedereen vindt dit een goed initiatief.
•
Rob geeft aan niet alleen te focussen op het DSO en de Omgevingswet. Is een moeilijk
onderwerp. Mark benadrukt dat dit juist een uitdaging is, omdat er technologisch al veel
beschikbaar is bij het bedrijfsleven.
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•

Pieter stelt voor ook de ‘gemeenten’ te betrekken bij dit initiatief. Camille zal dit meenemen
in het overleg op 28 maart 2018.

3. Krapte arbeidsmarkt – acties vanuit GeoBusiness Nederland
Camille geeft een toelichting bij bijlage 4, het verslag van de Werksessie Onderwijs (2 februari
2018), georganiseerd door GeoBusiness Nederland. Voor het MBO, HBO en WO zijn de modules
en bouwstenen benoemd. Dit zijn de kwalificaties die je verwacht bij een geo-specialist op deze
onderwijsniveaus. De templates worden gebruikt als discussiestuk met onderwijsinstellingen en
koepels, bv. bij de NCG MSc. Onderwijsbijeenkomst op 17 april 2018.
Pieter vraagt hoe dit zich verhoudt tot het cursus aanbod van Dataland en (geo-)trainingen voor
gemeenten. Actie van GeoBusiness Nederland richt zich in eerste instantie op het reguliere
onderwijs.
4. GeoBuzz 2018
Naar aanleiding van een vraag van Pieter heeft Camille wat kengetallen van GeoBuzz 2017 op
een rij gezet. Hij geeft ook een toelichting op de plannen voor dit jaar, GeoBuzz 2018.
Dataland heeft de afgelopen twee jaar deelgenomen aan de GeoBuzz. Zij overwegen dat dit jaar
ook weer te doen.
Geonovum neemt niet deel. Heeft onder andere te maken met de focus op het bedrijfsleven en
het feit dat Geonovum via het gebruikersfestival haar gebruikers al bereikt.
Naar aanleiding van dit agendapunt wordt er ook kort gesproken over de volgende conferenties:
•
Pieter: Datum Dataland Congres 2018 is bekend – 27 september 2018. Thema: ‘Samen
organiseren’.
•
Rob: INSPIRE Conference 2018 van 18 tot 21 september 2018 (Antwerpen – België).
Thema: ‘Make it work together! Organisatie een co-productie tussen Nederland en België
(Vlaanderen). Programma wordt nu samengesteld.
•
Rob: GSWF 2019 wordt georganiseerd in april 2019 in Amsterdam / Zaandam. Tijdens deze
conferentie zal ook het ‘Global Spatial Industrial Council’ worden aangekondigd.
Amsterdam is in de race (met Singapore en Washington) om deze council te huisvesten.
Council is een initiatief van Geospatial Media and Communications en aan aantal bedrijven
waaronder: Hexagon, Oracle, Esri, Trimble, Google, etc. De betrokken bedrijven gaan dit
betalen: Rob verwijst naar een filmpje van Jack Dangermond:
(https://m.box.com/shared_item/https%3A%2F%2Fesri.app.box.com%2Fs%2Fk85g8lpc2
xz0b4ev44lt7pff5hgegzp4)
5.

Haagse ontwikkelingen

•

Verhuizing naar BZK. Ruud geeft korte toelichting.
Voordeel is betere interbestuurlijke borging, maar de lange termijn visie en
uitvoeringsbudget van I&M zal worden gemist / is niet beschikbaar. Landing bij BZK is
goed.
Programma Omgevingswet eerst bij Chris Kuijpers. Nu Erik Jan Kempen (Programma DG
Omgevingswet). DSO /Omgevingswet heeft financiering tot medio 2018. Onduidelijk wat
daarna gebeurd. DSO nu nog binnen RWS, nog niet duidelijk wanneer dit anders wordt.
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•

Nieuwe stakeholder VNG-Realisatie en opkomst ‘Samen Organiseren’.
Pieter geeft aan de hand van een presentatie een toelichting (zie bijlage 1).
Belangrijkste punten :
VNG Realisatie (VNG-R): Hugo Aalders (Directeur VNG-R) en Nathan Ducastel (Directeur
Informatiesamenleving).
Gemeenten gaan samenwerken (Samen Organiseren) – concrete acties nemen vanuit
collectief. Taskforce: ‘Samen Organiseren’ zet de lijnen uit en faciliteert.

6. Streefbeeld 2020
Voor deze sessie zouden wij Ruud van Rossem en iemand vanuit het Gemeentelijk Geo-Beraad
uitnodigen. Sjors heeft overleg gehad met Janneke de Zwaan (VNG). Er is een streefbeeld vanuit
de gemeenten en zij wil dit graag toelichten. Zij kan helaas nu niet aanwezig zijn en haar inbreng
zal worden doorgeschoven naar het SO van 12 juni 2018.
•
Streefbeeld 2020 vanuit BZK.
Presentatie van Ruud van Rossem (zie bijlage 2).
Doorontwikkeling in samenhang van de geo-basisregistraties. Toewerken naar matrix structuur
en basisregistraties gebruiken om thema’s te faciliteren (samenhang, 2D naar 3D).
De uitdagingen zijn: de samenhang, governance, centraal of decentraal en de financiering.
•
Stand van het Land (GeoSamen–Tussenstand.
Presentatie van Sjors (zie bijlage 7 bij de stukken).
Er is geen tijd meer om dit onderwerp te behandelen. Er wordt besloten dit onderwerp in juni
(SO 12 juni 2018) boven aan de agenda te plaatsen. Sjors vraagt wel aandacht voor de adviezen:
1. Onderzoek de maatschappelijke en economische impact van geo-informatie bijvoorbeeld
met een enquête om het belang inzichtelijk te maken en zichtbaarheid van GeoSamen te
vergroten;
2. Benoem één sector waar je als GeoSamen echt een doorbraak wil bereiken in 2018 en
verken de mogelijkheden om de aansluiting bij andere sectoren te vergroten en te
oefenen. De sector Energie lijkt hiervoor het meest kansrijk;
3. Verken de mogelijkheden om de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven/overheid
te vergroten. Versterk bestaande initiatieven;
4. Onderken het belang van innovatie voor de sector en de meerwaarde van samenwerking
hierin. Trek waar mogelijk gezamenlijk op. Definieer één project dat verder gebracht
moet worden, bijvoorbeeld de toepassing van blockchain technologie bij de
gebouwenregistratie.
5. Verken de mogelijkheden voor het vergroten van de input vanuit de GeoSamen
achterban en het versterken van de band.
Sjors wil voor juni vervolgstappen zetten met de werkgroep. Daarom wordt aan de deelnemers
van Strategisch Overleg gevraagd om akkoord te gaan met de adviezen, zodat deze verder
kunnen worden uitgewerkt.
Actie: Deelnemers Strategisch Overleg worden gevraagd te reageren op de adviezen en dit
direct terug te koppelen naar Sjors.
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7.

GeoSamen Overleggen in 2018

TopTeam
maandag 16 april 2018 (10.30 – 11.00 uur)
Den Haag, BZK
woensdag 3 oktober 2018 (14.30 tot 16.00 uur) Den Haag, BZK

dinsdag 12 juni 2018
dinsdag 9 oktober 2018

Strategisch Overleg (10.00 - 12.00)
GeoBusiness Nederland - Amersfoort
Geonovum - Amersfoort

8.
Rondvraag en sluiten vergadering
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.
Vergadering rond 12.15 gesloten.
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