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Verslag Strategisch Overleg GeoSamen 
 
Datum:  Donderdag 13 juni 2019 
Locatie: GeoBusiness Nederland 
Voorzitter: Rob van de Velde 
 
 
Leden Strategisch Overleg GeoSamen 
Aanwezig:        Afgemeld: 
Rob van de Velde (Geonovum)      Noud Hooyman (BZK)  
Jaap Zevenbergen (NCG)     Pieter van Teeffelen (Dataland) 
Jantien Stoter (NCG)      Gerard Trouborst (Geonovum) 
Dirk van Barneveld (BZK) 
Mark Herbold (GeoBusiness Nederland)  
Camille van der Harten (GeoBusiness Nederland)  
 
 

Agenda 
• Agenda wordt vastgesteld 

1 Verslag Strategisch Overleg 12-03-2019 
• Jaap was wel aanwezig – staat verkeerd in verslag. 
• Verslag geaccordeerd. 

2 Vanuit het Top Team – digitaal bouwdossier 
• Dirk geeft toelichting en informatie over de stand van zaken. 
• Binnen BZK veel verschillende labels / producten m.b.t. gebouwde omgeving. 
• DigidealGO initiatief van de markt. Algemene mening – digitaal bouwdossier wordt ook 

opgepakt door markt – geen rol voor de overheid. 
• Digideal GO geeft ruimte (vraagt om) digitaal bouwdossier. 
• Binnen BZK op dit moment ook nog geen draagvlak op DG niveau – er wordt daarom 

gestreefd naar overleg op directeuren niveau (Hans Tijl – Ferdi Licher). 
• Daarom ook uitstel van ‘diner penant’ – bredere ronde tafel discussie met stakeholders uit 

overheid en markt. 
• Ter ondersteuning en om draagvalk te creëren (met name binnen BZK), 2-pager in de maak – 

om noodzaak van digitaal bouwdossier te onderbouwen en regierol overheid te 
benadrukken. 

• Streven om directeuren voor de zomer bij elkaar te laten komen. 
• Mark / Dirk – relatie met andere departementen. Die is er met EZK en IenW – met name 

lijntjes EZK zijn kort. 
• Jantien – link met (geo)BIM. Focus aanbrengen, wees selectief met data. Betrokken bij 

(vervolg) activiteiten / versnelling projecten vanuit DigidealGO TU Eindhoven, Bauke de 
Vries.   
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• Rob - standaarden verder ontwikkelen – zoek naar behoefte en noodzaak vanuit de markt. 
Vraag vanuit de markt concreet maken. 

• Camille – contact met MKB-infra en Bouwend Nederland – concreet met vraag wat er nodig 
is vanuit de DigidealGO, rol overheid, standaarden etc.  Ook gebruik maken van Platform BIM 
en 3D van GeoBusiness Nederland. 

 
Actie 1. 2-pager zal worden gedeeld door Dirk (moet hij wel nog checken) met GeoBusiness 

Nederland / NCG voor input.  
Actie 2. Camille zorgt voor afspraak Nico Schaefer en Gerben Koppelman met Rob. 
   

3 Locatiepact 
• Rob – geeft toelichting op (tot stand komen van) Locatiepact. Iedereen die in San Francisco is 

geweest zal dit ondertekenen. Vooral aandacht voor de ethische kant. Sessie tijdens iBestuur 
congres (3 juli) en bespreken tijdens GI-Beraad (4 juli). 

• Rob – bedoeld om kaders aan te geven – goede begeleiding – veilige omgeving. Drie acties 
waarvoor steun wordt gezocht in GI-beraad: 
1. Ethiek – door middel van ‘denkgroep’ locatie en ethiek. Ook contact met ECP. 
2. Startconferentie voor aanjagen ‘digital Twin’ – gebouwd omgeving. Eventueel tijdens 

GeoBuzz 2019. 
3. AI-kennisplatform. Hiervoor is 2-pager in voorbereiding. 

• Mark – derde bullit ‘manier passend bij Nederland’ ethiek is zwaar aangezet – ‘angstige’ 
insteek – of juist bedoeld om vooroordeel bij (met name) overheid weg te nemen? 

• Jaap – juist pro-actief – op deze manier beter ‘voor zijn’. 
• Camille – maak gebruik van bestaand platform AINED (zie rapport: https://www.vno-

ncw.nl/sites/default/files/aivnl_20181106_0.pdf). GeoBusiness Nederland via VNO-NCW en 
MKB-NL hier ook bij betrokken. Hierover is ook gesproken in Tweede Kamer AO 
Innovatiebeleid (11-6-2019) – zie bijlage 1.)  

 
Actie 3. Rob zorgt ervoor dat Jurgen ten Siethof wordt uitgenodigd voor denkgroep Locatie en 

Ethiek. 
 

4 Stand van het land 
• Allen – positief over het rapport. Helder overzicht en goede presentatie.  
• Jantien – wat is de rol van de overheid. 
• Jaap – link met onderwijs – verschil tussen MBO, HBO en WO.  
• Toekomst: ‘geo’ eraf halen – breder aanbod – onderwijs al omvattend maken. 
• Gespreksrondes maken – hiervoor volgende actie: 

 
Actie 4. Allen – top 3 actiepunten delen met achterban. Agenderen voor volgend SO en actie(s) 

tergkoppelen. 
 
Actie 5. Agenderen voor volgend SO – op basis van rapport GeoSamen 2.0 definieren. 
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5 Ontwikkelingen ‘Innovatie Lab’ 
• Camille geeft korte terugkoppeling. Op 14 juni 2019 worden tijdens de Energy Hack de eerste 

resultaten opgehaald. Dit wordt op 10 juli 2019 geëvalueerd en wordt de toekomst van het 
Innovatie Lab besproken. 

• Rob geeft aan dat budget voor ondersteuning door Paul Padding voor 2019 op is. Paul kan 
zijn ondersteuning niet continueren. Camille vraagt Rob dit nogmaals te bespreken na de 
evaluatie op 10 juli.  

 

6 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) 
8 oktober 2019 GeoBusiness Nederland 

    
 

TopTeam 
29 oktober 2019 Ministerie van BZK - Den Haag 

    
 

 

7 Rondvraag en sluiten vergadering 
• Geen vragen – vergadering om 11.30 uur gesloten 


