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6e succesvolle aanbesteding verticale luchtfoto’s Regio Schiphol 
In de regio Schiphol werken al meer dan 5 jaar een groot aantal overheidsorganisaties samen om met een grote 

leverzekerheid actuele verticale luchtfoto’s te verkrijgen. Het gebied, dat zich uitstrekt van Heerhugowaard tot aan 

het Havenbedrijf Rotterdam en van Wassenaar tot aan Almere, bestaat uit ongeveer 60 (semi)overheidsorganisaties 

die zijn ingedeeld in 4 percelen. Voor 2015 heeft het ICC, na een succesvol verlopen onderhandeling, de opdrachten 

aan Blom en Cicade verlengd voor de uitvoering van respectievelijk perceel 2 en perceel 4. Voor de 2 andere 

percelen is via een openbare Europese aanbestedingsprocedure de opdracht voor de uitvoering op 4 februari 2015 

gegund aan Blom voor perceel 1 en Cicade perceel 3. Op 10 februari 2015 zijn in de raadzaal van de gemeente Kaag 

en Braassem de contracten ondertekend. Bij de feestelijke bijenkomst waren diverse vertegenwoordigers van de 

aan het ICC deelnemende organisaties aanwezig en hebben Blom en Cicade hun uitvoeringsplannen gepresenteerd. 

 

Actuele luchtfoto’s zijn van groot belang voor de ondersteuning van diverse werkprocessen, zoals de signalering en 

kartering van mutaties ten behoeve van de BAG, WOZ en BGT. Daarnaast worden processen zoals beheer en 

onderhoud van de openbare ruimte, handhaving, openbare orde en veiligheid en de afhandeling van beroep- en 

bezwaarschriften inzake vergunningverlening op een bijzonder effectieve wijze ondersteund door de inzet van actuele 

luchtfoto’s. Een product dat gegenereerd kan worden op basis van actuele luchtfoto’s zijn de 3D puntenwolken en 3D-

stadsmodellen. Het ICC voorziet een interessante toekomst met onder meer actuele 3D objecten als basis voor de geo-

informatievoorziening van haar leden. De ontwikkelingen op het vlak van de inwinning, de verwerking en het gebruik 

van 3D objecten worden met grote interesse gevolgd en vertaald in activiteiten. Het ICC heeft hier uiting aan gegeven 

door het op 12 januari 2015 ondertekenen van het 3D-Manifest. 

 

De totale in te winnen projectoppervlakte van het ICC gebied bedraagt ongeveer 3.200 km
2
 en is een van de meest 

moeilijke inwinningsgebieden in Europa. De afgelopen jaren van intensieve samenwerking tussen het ICC, de 

vliegbedrijven en de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) hebben een werkwijze opgeleverd waarmee zowel de 

kwaliteit als de leverzekerheid van actuele luchtfoto’s geoptimaliseerd zijn. In 2014 is het projectgebied van het ICC 

voor de volle 100% succesvol ingewonnen. 

 

Op 10 februari 2015 werd in de raadzaal van Kaag en Braassem het startsein gegeven voor de uitvoering van het 

ambitieuze ICC project. De voorzitter van de Begeleidingsgroep-ICC, de heer Daniël Siezenga van de gemeente 

Bloemendaal, opende de bijeenkomst. Daarna werden alle deelnemers toegesproken door de gemeentesecretaris, 

mevrouw Marja Spreij. Zij feliciteerde het ICC met de 6
e
 succesvolle aanbesteding en benadrukte het belang van 

samenwerken, waardoor partijen samen sterker staan en daarmee diverse voordelen kunnen behalen. Namens het 

projectbureau gaven de heren Leon Hendriks en Hans Versluijs een korte terugblik op de resultaten van 2014 en de 

wijze waarop de contractverlenging en de aanbesteding 2015 hebben plaatsgevonden. Vervolgens presenteerde de 

heer Simon Kraeter van Blom (Cheddar, Engeland) en de heer Laurent Géradin (Gosselies, België) de aanpak met 

betrekking tot de opname, verwerking en levering van de verticale luchtfoto’s. Ook zijn toepassingen op basis van 

luchtfoto’s en andere remote sensing producten getoond, bijvoorbeeld de geautomatiseerde productie van 3D 

stadsmodellen en inventarisaties ten behoeve van asset management. Tenslotte hebben namens het ICC de heer 

Daniël Siezenga (voorzitter Begeleidingsgroep ICC, gemeente Bloemendaal), namens Blom de heer Simon 

Kraeter(Commercial Director, Blom UK) en namens Cicade de heer Laurent Géradin (Business Development Director) 

de contracten ondertekend. 

 

Zie voor meer informatie over het ICC: www.iccregioschiphol.nl 

http://www.iccregioschiphol.nl/

