Verslag Top Team Overleg GeoSamen
Datum:
Locatie:

dinsdag 2 april 2019 van 10.00 tot 11.30 uur
Ministerie van BZK– Turfmarkt 147 in Den Haag

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

Afwezig:
Mark Herbold, GeoBusiness NL
Arnold Bregt, WUR/NCG

Gastspreker: Staf Depla (Strategisch adviseur)

1. Welkom
Mark Herbold en Arnold Bregt hebben zich afgemeld.
Afgesproken wordt om meteen met punt 5 op de agenda (Staf Depla over de ‘Digitale
Woonomgeving’) te beginnen.
2. Presentatie ‘Digitale Woonomgeving’

Staf Depla doet in opdracht van provincie Brabant en Ministerie BZK onderzoek (ikv
ConnectNL) naar mogelijkheden om de ‘digitale woonomgeving’ ten behoeve van allerlei
maatschappelijke doelen op te schalen en die opschaling te versnellen. Hij geeft een
korte toelichting op zijn werkzaamheden (zie bijlage 1).
De maatschappelijke doelen variëren van versnellen energietransitie tot gebouw
gebonden financiering tot terugdringen faalkosten in de bouw tot materialenpaspoort
tot digitaal stelsel omgevingswet tot integraal bouwdossier en consumentendossier.
Er zijn veel separate initiatieven. Samenhang en regie ontbreekt waardoor ze
onvoldoende (snel) van de grond komen. Bovendien zijn er maatschappelijke belangen
in het geding bij een platform van de digitale woonomgeving. Op welke manier zou deze
ontwikkeling de noodzakelijke impuls kunnen krijgen? Er zijn drie sporen:
1. Een publiek spoor: een aanpak vergelijkbaar met de totstandkoming van de
basisregistraties: BAG, BGT, BRO en BRT. Regie, ontwikkeling en bekostiging ligt
helemaal bij overheidspartijen.
2. Een privaat spoor: Het initiatief wordt aan bedrijfsleven overgelaten. Daar is bij
DigiDeal voor gekozen.
3. Een publiek-private aanpak onder publieke regie.
Staf Depla denkt dat het derde spoor het meest passend is. Dit wordt ondersteund door
Ed Nijpels en Hans Tijl. Ed Nijpels vraagt welke overheidspartij het past de regierol kan
oppakken, en stelt dat dit door het Kadaster zou kunnen worden opgepakt.
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Een andere mogelijke partij zouden de netbeheerders kunnen zijn (Netbeheer
Nederland).
Er wordt vervolgens gesproken over de volgende stappen. Staf Depla stelt voor om een
‘ronde tafel’ van beslissers te organiseren. Hans Tijl en Ed Nijpels stellen voor om hier
een ‘diner pensant’ van te maken en dit te organiseren nadat er een definitief
Klimaatakkoord is ondertekend en goedgekeurd door het parlement en kabinet. Ed
Nijpels verwacht dat dit pas in juni 2019 klaar zal zijn dus dat wordt dan de tweede helft
juni/juli van dit jaar.
De link met het InnovatieLab initiatief wordt besproken. Die link is er, maar er wordt
vastgesteld dat de insteek van het ‘diner pensant’ strategisch is en niet operationeel.
Daar moet ook op gelet worden bij de uitnodigingen. Er wordt kort gesproken over de
mogelijke organisaties/personen voor deze bijeenkomst. Genoemd worden Netbeheer
Nederland (Enexis, Stedin, Alliander, ..), Kadaster (Frank Tierolff/Aart Jan Klijnjan), VNG
(Nathan Ducastel/Edward Stigter), DSO (Heleen Groot), RES (Pieter Jan Verhulst) en
daarnaast Bouwend Nederland, Installatiebranche, Woning coöperaties (Aedes).
Afgesproken wordt dat Staf Depla de lijst met organisaties en personen voor het ‘diner
pensant’ verder uitwerkt. Hij maakt hierover afspraken met Camille van der Harten en
Dirk van Barneveld.
3. Verslag overleg Top Team 3-10-2018
Geen opmerkingen bij dit verslag.
4. Verslag laatste Strategische Overleg Strategisch Overleg 12-03-2019
Geen opmerking bij dit verslag.
5. Inhoudelijke thema’s
• Innovatie Lab
Ed Nijpels adviseert om de resultaten van het Innovatie Lab te delen met VNG/IPO/RESregisseur Pieter Jan Verhulst.
• Onderzoek ‘Stand van het Land’
Geen opmerkingen. Rapport wordt begin mei 2019 verwacht. Daarin aanbevelingen voor het
vervolg van GeoSamen.
6. Rondvraag en sluiten vergadering
Hans Tijl:
Zijn functie veranderend. Hans wordt Directeur Geo en Bijzondere Projecten
(GBP).
Volgend TopTeam Overleg is op 29 oktober 2019 in Den Haag.
Voorzitter Hans Tijl sluit de vergadering om 11.15 uur.
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