Verslag Top Team Overleg GeoSamen
Datum:
Locatie:

dinsdag 3-10-2018 van 14.30 tot 16.00 uur
Ministerie van BZK– Turfmarkt 147 in Den Haag

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

Afwezig:
Mark Herbold, GeoBusiness NL

1. Welkom
Mark Herbold heeft zich afgemeld.
Nagezonden presentatie ‘Fundament Digital Stad’ bespreken onder agendapunt 4.
Er zijn geen aanvullingen op de agenda.
2. Verslag overleg Top Team 16-04-2018
Pag. 1. Datum overleg is 16-4-2018.
Pag. 3. Het NCG Congres is op 29 november 2018.
Er zijn verder opmerkingen en verslag wordt tekstueel en inhoudelijk vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag wordt er gesproken over de status van de digitaliseringsagenda
(punt 5 rondvraag). Aanleiding is het verschijnen van (i) de Nederlandse Digitaliseringsstrategie
in juni 2018 vanuit het ministerie van EZK (Staatssecretaris Keijzer) en mede ondertekend door
Staatssecretaris Knops (ministerie BZK) en minister Grapperhaus (ministerie JV) (bijlage a en
b); en (ii) de Agenda Digitale Overheid (NL DIGIbeter) van het ministerie van BZK en het
Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (bijlage c en d).
Arnold Bregt verwijst naar Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT (mei 2018), die in dit
kader ook interessant is. (bijlage e).
Deze notities zijn zeer relevant voor de geosector en kunnen in een bredere context worden
besproken. Voorstel is om dit ook te bespreken ion het volgende Strategisch Overleg.
Actie 1:

Nederlandse digitaliseringsstrategie (etc.) agenderen voor het Strategisch Overleg op
9-10-2018.

3. Verslag laatste Strategische Overleg Strategisch Overleg 12-06-2018
Er wordt kort gesproken over de VNG presentatie (het gemeentelijk streefbeeld en Common
Ground).
Verder geen vragen bij dit verslag en de bijlagen.
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4. Inhoudelijke thema’s
•
Innovatie Lab
Camille van der Harten geeft een korte update over de verschillende workshops en de twee
gekozen thema’s: Energie (transitie) en Fysieke leefomgeving.
Naar aanleiding hiervan wordt er gesproken over de rol van de landsdekkend integrale
regionale energie strategieën (RES). De besluitvorming over deze strategieën vindt plaats via het
Omgevingsbeleid van Rijk, provincies en gemeenten. Op deze manier behouden de decentrale
overheden de eigen beleidsruimte.
Het inzetten van RES zorgt voor draagvlak en acceptatie bij maatschappelijke partners (burgers,
bedrijven, groene partijen, netbeheerders) in de regio. Daarnaast stroomlijnen en oplijnen de
ambities van overheden onderling door deze inzet. Daarmee kiest de overheid expliciet voor
bottom-up als wel een uitvoeringsstrategie waarbij de afzonderlijke overheden hun eigen
afwegingsruimte behouden en decentrale overheden zelf integrale afwegingen kunnen maken
en beleidsterreinen kunnen verbinden (zoals mobiliteit, participatie, maatschappelijk vastgoed).
Bij deze wens voor eigen afwegingsruimte hoort ook een grote eigen verantwoordelijkheid.
Daarover moeten goede (escalatie) afspraken gemaakt worden.
De ruimtelijke component speelt hierin een grote rol en dit kan in het Innovatie Lab worden
onderzocht, eventueel door beide thema’s te combineren.
Actie 2:

Deze ontwikkeling meenemen in rapport ‘Stand van het Land’ en tijdens de
inhoudelijke workshop Innovatie Lab (5-10-2018) samenhang regionale energie
strategie en leefomgeving adresseren.

NCG is nog steeds niet aangehaakt bij het Innovatie Lab. Dit zal worden opgevolgd door Camille
van der Harten en Arnold Bregt
Actie 3:

Camille van der Harten zorgt ervoor dat het NCG informatie ontvangt over het
Innovatie Lab en Arnold Bregt zet dit nogmaals uit binnen het NCG

•
Sectorale doorbraak Energie
Hierboven besproken.
•
Onderzoek ‘Stand van het Land’
Is even stil blijven liggen i.v.m. personeelswissel bij Geonovum.
Naar aanleiding van dit onderzoek verwijst Noud Hooyman nog naar het gebruik van PDOK en
de kosten voor het onderhouden van PDOK. Dit vraagt om onderzoek en user-cases.
Arnold Bregt verwijst naar het onderzoek over de open AHN en de positieve business case
(bijlage 2d).
•
Nagezonden presentatie: ‘Fundament Digital Stad’
GI-beraad is op bezoek geweest in de Johan Cruijff Arena. Was een inspirerende bijeenkomst,
met name de innovaties in het stadion met gebruik van sensoren en technologie, waarbij
persoonsgegevens worden verzameld.
Discussie spitst zich toe op hoe om te gaan met de data die wordt verzameld. Van wie is de data?
Geonovum onderzoekt momenteel hoe de overheid gebruik maakt van ‘persoonsdata’.
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Dit is een onderwerp om te blijven volgen – hoe wordt hier vanuit de overheid en bedrijfsleven
naar gekeken.
5. GeoSamen in 2019
Volgende punten worden besproken:
Arnold Bregt: GeoSamen is nuttig – maar het is ook tijd voor een evaluatie – wat heeft het
opgeleverd?
Hans Tijl:
GeoSamen is belangrijk vanwege het contact. Het hoeft niet altijd wat op te
leveren. Het is goed om een aantal momenten per jaar te hebben om
onderwerpen met elkaar te kunnen bespreken en delen.
Ed Nijpels:
Nuttig overleg – goed om vaste momenten te hebben om elkaar te spreken.
Conclusie:

GeoSamen in 2019 continueren. In het Top Team vooral informatie delen en waar
mogelijk lijnen uitzetten die door het Strategisch Overleg concreet kunnen
worden opgepakt. Alle partners kunnen de achterban informeren over concrete
onderwerpen.

6. Rondvraag
Hans Tijl geeft aan dat Rob van de Velde een studiereis naar St. Francisco voorbereidt (week van
14-18 januari 2019). Deze trip zal samenvallen met de GeoBuiz Summit 14-15 januari 2019) die
dan daar ook wordt georganiseerd.
Ed Nijpels geeft aan dat dit in het bestuur van GeoBusiness Nederland is besproken. Er zijn wat
vragen bij de relevantie van zo’n reis, omdat het ver weg is en daardoor relatief veel tijd in
beslag neemt.
Camille van der Harten geeft aan dat dezelfde week ook de Infratech 2019 plaatsvindt. Voor
GeoBusiness Nederland een belangrijke beurs en congres waar zij met een eigen beursplein en
10 bedrijven aanwezig zal zijn.
Voorstel om een gezamenlijke activiteit te organiseren wordt door iedereen positief ontvangen.
Moet wel een goed en inhoudelijk programma zijn, die de investering rechtvaardigt.
Hans Tijl zal vragen aan Rob van de Velde dit verder uit te werken en eventueel ook naar
alternatieven te kijken.
Voorzitter Hans Tijl sluit de vergadering om 16.00 uur.
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