Verslag
Gecombineerd overleg TopTeam en Strategisch Overleg GeoSamen
Datum:
Locatie:

Dinsdag 29 oktober 2019 van 10.00 tot 11.30 uur
Ministerie van BZK - Den Haag

Aanwezig:
Afwezig:
Hans Tijl (BZK) (Voorzitter vergadering)
Arnold Bregt (WUR en voorzitter NCG)
Noud Hooyman (BZK)
Pieter van Teeffelen (Dataland)
Dirk van Barneveld (BZK)
Rob van de Velde (Geonovum)
Ed Nijpels (GeoBusiness Nederland)
Mark Herbold (GeoBusiness Nederland)
Camille van der Harten (GeoBusiness Nederland) (Verslag)
Jaap Zevenbergen (Twente Universiteit)
Jantien Stoter (TU Delft)
Verslag:
Gezien de aard van het overleg (delen van informatie en bijpraten over de laatste
ontwikkelingen) zal in het verslag worden volstaan met een korte toelichting en de besluiten en
acties.
1.
Welkom
Arnold Bregt en Pieter van Teeffelen hebben zich afgemeld
2.
Verslag overleg Top Team (2-4-2019) en Strategisch Overleg (12-3-2019)
Naar aanleiding van het Top Team overleg wordt kort gesproken over de status van het ‘Digitaal
Bouwdossier’ en het plan om een ‘diner pensant’ te organiseren. Dit is er nog niet van gekomen
omdat er binnen het ministerie van BZK verschillend over gedacht wordt. Wel vasthouden aan
publiek-privaat spoor onder publieke regie. Nadruk op ‘open standaarden’ en toewerken naar
grotere bijeenkomst met als onderwerp beschikbare informatie en hoe dit te gebruiken.
Korte discussie over data, wie de informatie nodig heeft, borgen van burgenrechten m.b.t. data
en de rol van een ‘digital twin’ voor Nederland. Ministerie van BZK lijkt het meest aangewezen
voor deze rol. Voorstel Hans om dit te agenderen in het GI-Beraad en bespreken hoe dit voor de
geo-sector kan worden opgepakt.
Acties vanuit het laatste Strategisch Overleg komen terug op de agenda
3.
Discussie en afstemming GeoSamen 2020
Algemene instemming met het nut van GeoSamen en de continuering van GeoSamen in 2020.
Punt van aandacht is de aansluiting vanuit onderwijs en wetenschap. Als mogelijke
aanknopingspunten worden genoemd het betrekken van studenten en aansluiting bij NWO /
SURF Wetenschapsagenda.
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Agenda en actiepunten voor GeoSamen 2020 worden gehaald uit:
• Ontwikkeling Geosector 2014-2024
• Het Locatiepact
• Innovatie Lab
• Voorstel NCG
Met betrekking tot de acties uit het rapport Ontwikkeling Geosector 2014-2024 wordt
vastgesteld dat deze worden achterhaald / vervangen door de acties vanuit het Locatiepact en
Innovatie Lab.
Vanuit de NCG is er het voorstel om de acties uit dit rapport te vervangen door de volgende
aandachtspunten - uitwerking:
o Vergroot aantrekkelijkheid Geo-ICT onderwijs
De universiteiten trekken op dit moment meer buitenlanders dan Nederlanders
(uitzondering WUR waar het ongeveer half-half is);
Het is ook van belang het HBO hier heel uitdrukkelijk bij de betrekken (momenteel niet
echt via NCG);
De moderne ontwikkelingen die geschetst worden zijn in ieder geval op de universiteiten
al flink opgepakt.
o

Zorg dat er voldoende kennis is en blijft rond datakwaliteit - waar komt data vandaan en
wat kan er wel en niet mee
Nu steeds meer mensen met geodata “aan de haal gaan” is het juist belangrijk dat er ook
mensen zijn en blijven die begrijpen hoe de data is ingewonnen/verkregen (lineage) en
wat er dus wel en niet mee kan.

o

Big Geodata science en Critical geodata studies (ethiek)
De huidige trends zoals big data, data science, artificial intelligence worden en moeten
nog meer opgepakt en ingezet worden; daarbij moet ook de ethische kant uitdrukkelijk
worden meegenomen; naast het Locatiepact initiatief gaat het ook om vooroordelen die
snel in algoritmes zitten en dus nadruk op FAT = Fairness, Accountability and
Transparency) nodig.

Dit voorstel, met name de laatste twee bullits, sluit goed aan op drie acties vanuit het
Locatiepact. Voor de uitvoering, met name in het gebruik van data in nieuwe sectoren /
toepassingen, kan het Innovatie Lab worden ingezet.
Na enige discussie en uitwisselen van ideeën wordt besloten om het rapport Ontwikkeling
Geosector 2014-2024 te gebruiken en de Top 3 acties voor de Overheid, Bedrijfsleven en
Kennisinstellingen te actualiseren met de acties vanuit het Locatiepact, Innovatie Lab en nieuw
voorstel NCG. Waar mogelijk combineren we actiepunten en benoemen we de regierol.
Besluit:

GeoSamen wordt in 2020 gecontinueerd in de huidige vorm.

Actie 1:

In overleg zal een vergaderschema voor 2020 worden opgesteld. Er zal nog worden
bekeken of het Strategisch Overleg en Top Team Overleg kan worden gecombineerd.
Actiehouder: Camille van der Harten (afstemming met Dirk van Barneveld)
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Actie 2:

4.

Bestaande activiteiten vanuit het Locatiepact en Innovatie Lab een plaats geven in het
rapport Ontwikkeling Geosector 2014-2024. Deze activiteiten koppelen aan
voorgestelde actie vanuit het NCG.
Actiehouders: Camille van der Harten, Dirk van Barneveld en Paul Padding.

Rondvraag en sluiten vergadering

Hans Tijl verlaat het Ministerie van BZK en wordt provincie secretaris / algemeen directeur bij
de Provincie Flevoland. Het is nog niet duidelijk wie zijn rol als Directeur RO en Geo-informatie
gaat overnemen. Mark Herbold dankt Hans namens iedereen voor zijn geweldige inzet in de
afgelopen 6 jaar. Hans is erin geslaagd om de geo-sector vanuit de overheid een duidelijk profiel
te geven en was een uitstekend aanspreekpunt voor de vertegenwoordiging vanuit het
bedrijfsleven en de kennisinstellingen.
Vanuit GeoBusiness Nederland zal er een aanbeveling komen gericht aan de DG en SG (Kuipers
en Schurink) om deze functie te continueren en het aanspreekpunt te borgen.
Mark Herbold legt na ruim 10 jaar zijn functie als vicevoorzitter van GeoBusiness NL neer. Het
verlaat ook het bestuur. Het bestuur van GeoBusiness NL neemt in december een besluit over de
nieuwe taakverdeling en vertegenwoordiging vanuit de vereniging binnen GeoSamen.
Jantien Stoter en Jaap Zevenbergen zoeken vervangers voor hun eigen positie en inzet binnen
GeoSamen. Op 21 november 2019 zal hier tijdens de NCG Platformbijeenkomst over worden
gesproken.
De vergadering wordt rond 11.45 gesloten.
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