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Agenda 
• Agenda wordt vastgesteld 

1 Verslag strategisch overleg 9-10-2018 
• Verslag geaccordeerd 

2 Terugkoppeling silicon valley 
• Vier dagen met vol programma van 07:00 - 23:00 en de groep was groot en divers 

• Belangrijkste inzicht: de technologie is veel verder is dan verwacht. Alles kan en gebeurt ook. 
Bovendien is er een ongekende hoeveelheid geld beschikbaar. 

• Belangrijkste aanjagers: [1] relatief eenvoudige toegang tot venture capital en [2] 
(verhouding tot) regelgeving: wat niet verboden is, wordt uitgevoerd. 

• Dit roept de vraag op: waar wil je als Nederland/Europa naartoe? 

• Rob maakt het onderscheid tussen privacy (inwinnen en gebruiken van persoonsgegevens) 
en beïnvloeding (inzetten van persoonsgegevens om het gedrag van een persoon onbewust 
te sturen). Met name beïnvloeding baart zorgen. 

• In de VS ligt de data-ethiek besloten in de 'boardrooms' van de grootste techbedrijven. 
Hierop is geen overkoepelend toezicht en er zijn geen overkoepelende regels. Het ethisch 
kader is daardoor niet transparant. Bovendien is de vraag hoe goed organisaties in staat zijn 
hun eigen ethische kaders op te stellen en na te leven. 

• De huidige situatie in de Verenigde Staten is niet vergelijkbaar met Nederland. Zo kwam in 
Nederland niet veel nieuwe data beschikbaar (data werd wel geordend), bleef de business 
rondom die data in verhouding zeer beperkt (anders formuleren) en zijn de financiële 
middelen op dit moment niet (in vergelijkbare mate) voorradig. Hierdoor is Nederland qua 
tempo en doorbraken in de afgelopen 5 jaar internationaal enorm achterop geraakt. Om de 
concurrentiepositie te behouden moet de Nederlandse/Europese geo-sector naar een hoger 
niveau getild worden. Organiseren van het geld is vermoedelijk haalbaar, maar 
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fundamenteel verschillend blijft (de verhouding tot) de regelgeving. Privacy is op dit moment 
in Nederland en Europa een remmende factor op ontwikkelingen 

• Wens wordt uitgesproken voor de ontwikkeling van een datapolitiek: In driehoek 
samenwerken in wat vitaal is voor de economie/bepalend is voor innovaties. Drie 
voorgestelde sectoren: Telecomindustrie, Auto-industrie en satellietdata (Europese 
ruimtevaart) 

• In de groep Silicon Valley is er veel energie om aan de slag te gaan. Rob wil op 3 april op 
Geospatial World Forum kijken of die energie kan worden samengebracht in een 
datamanifest. Om dat vervolgens uit te zetten bij VNG, IPO en het Rijk. 

• Vanuit EZK ligt er een rapportage: Nederlandse visie op datadeling tussen bedrijven (01-02-
2019). En op 15 maart bespreekt de ministerraad de nationale data-agenda. 

• Voorstel: Staf Depla uitnodigen voor (presentatie aan) Top Team. Voor energietransitie zijn 
Diederik Samsom en Ed Nijpels goede aanvoerders. 

• Er wordt geopperd om een vergelijkbare 'studiereis'/onderzoek te doen naar wat er in 
Nederland eigenlijk gebeurt te bespreken in het volgende overleg. 

• Deelnemerslijst in verslag dat is uitgedeeld is niet compleet. Rob zorgt ervoor dat een 
aangepaste versie wordt rondgestuurd.  

3 Innovatie Lab 
• De ambitie van het Innovatie Lab GeoSamen is om door collegiale samenwerking van 

bedrijven en overheidspartijen de gezamenlijke  kennis en kunde van de geosector voor 
maatschappelijke vraagstukken uit te dragen en waar mogelijk te ontwikkelen.  

• De kennis en kunde van de geosector betreft enerzijds de datavoorziening bij vraagstukken: 
van inwinnen tot opslag en ontsluiting, veiligheid en governance. Anderzijds gaat het om 
toepassingen, waarbij met analytics, visualisatie, apps en dashboards de klantvraag wordt 
ondersteund. 

• Voor het thema energietransitie worden twee projecten ondersteund. Transform is een 
project van vier gemeenten: Zwolle, Deventer, Apeldoorn en Zutphen, waarbij de 
energietransitie als onderdeel van stedelijke ontwikkeling en beheer wordt beschouwd. 
Daarnaast wordt samengewerkt met het project RES, een landelijk project van IPO en VNG 
om te komen tot regionale energie strategieën. Er is voor het Innovatie Lab van GeoSamen 
een nadere selectie gemaakt voor de wijk Berkum in Zwolle en voor het RES-gebied 
Overijssel-West, waarbinnen ook de gemeente Zwolle valt. 

• In deze projecten willen we een dataset samenstellen en ontsluiten, waarbij we ook een 
nieuwe gebiedsindeling van het bouwblok willen ontwikkelen en toetsen. Daarnaast willen 
we een aantal informatieproducten configureren of ontwikkelen die ondersteunend zijn aan 
de activiteiten in deze projecten. De eerste mijlpaal voor oplevering is de hackathon van het 
ministerie BZK eind mei 2019. 

• Vrijdag 8 maart was de meest recente bijeenkomst. Deze vond plaats op het stadskantoor in 
Zwolle 

• Er ontstaat een levendige community rond het Innovatie Lab.  

• Binnen het Innovatie Lab is de wetenschap ondervertegenwoordigd. De deur staat open, dus 
graag suggesties! Paul Padding en Camille van der Harten coördineren het lab 

• Er is één regel: meedoen (niet consumeren) 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/02/01/de-nederlandse-visie-op-datadeling-tussen-bedrijven
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/02/01/de-nederlandse-visie-op-datadeling-tussen-bedrijven


 

Verslag Strategisch Overleg GeoSamen 3 

4 Stand van het land 
• Voor de kerstvakantie is een koerswijziging voorgesteld. Dat voorstel tijdens het vorige 

overleg mondeling toegelicht en geaccordeerd. 

• Update: In 2014 bracht GeoSamen de (toekomst-)visie uit. Het is nu 5 jaar later een mooi 
moment om de visie te herijken. Na de kerst is een literatuuronderzoek uitgevoerd om voor 
en terug- en vooruitblik op de sector. Naast literatuuronderzoek zijn 30 mensen uitgenodigd 
om hun visie op de toekomst van de sector met ons te delen via een online vragenlijst. Naast 
een terugblik en een vooruitblik op de toekomstige trends, biedt het rapport 
handelingsperspectief voor de Nederlandse geosector. 
  

ACTIE: Er is opgemerkt dat de namenlijst voor de online vragenlijst relatief weinig namen uit de 
wetenschap bevat. Aanvullingen zijn van harte welkom. Graag uiterlijk vrijdag 15 maart 
suggesties delen 
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5 GeoSamen in 2019 
• Vergadering voor het TopTeam en Strategisch Overleg zijn al gepland.  

Volgende Strategisch Overleg is bij Geonovum in Amersfoort. 
 

Strategisch Overleg (10.00 - 12.00) 

13 juni 2019 Geonovum  

8 oktober 2019 GeoBusiness Nederland 

    

 
 

TopTeam 

2 april 2019 Ministerie van BZK - Den Haag 

29 oktober 2019 Ministerie van BZK - Den Haag 

    

 

6 Rondvraag en sluiten vergadering 
• Geospatial Media & Design en Geospatial World Counsil gaat per 1 mei 2019 kantoorruimte 

huren in hetzelfde pand als GeoBusiness Nederland en Geonovum in Amersfoort 


