Informatie- & CoördinatieCentrum
“Regio Schiphol Bevlogen”
Samenwerking door en voor overheidsorganisaties
Betrouwbaar beschikken over actuele geo-informatie
Optimale inzet en gebruik van geo-informatie

PERSBERICHT

Datum

:

2 november
2011

Samenwerken aan luchtfoto’s en kennisuitwisseling
NAARDEN –
Het samenwerkingsverband van overheidsorganisaties in de Regio Schiphol zal ook voor
het vliegseizoen 2012 luchtfoto’s laten inwinnen. Door het stoppen van de aanbesteding
in het kader van de Landelijke Inkoop Beeldmateriaal (LIB), zijn, met name gemeenten,
de komende jaren toch weer zelf verantwoordelijk voor de inkoop van luchtfoto’s. Dat
heeft grote consequenties voor de gemeenten die deze luchtfoto’s zo hard nodig hebben
voor hun bedrijfsvoering. Het samenwerkingsverband ICC-DataLand “Regio Schiphol
Bevlogen” is inmiddels gestart met haar activiteiten voor 2012. Zo worden de
deelnemende organisaties ontlast en zijn deze organisaties ook het komend vliegseizoen
zeker van luchtfoto’s. Het ICC-DataLand kent een unieke wijze van samenwerken en het
is voor overheidsorganisaties eenvoudig aan te sluiten. Daarnaast investeert het
samenwerkingsverband ook in de kennisuitwisseling en ondersteunt het bij de optimale
inzet en het gebruik van deze en andere belangrijke geo-informatie zoals thermische
beelden en oblique luchtfoto’s.
Het ICC-DataLand heeft de afgelopen twee jaar veel geïnvesteerd om de inwinning van luchtfoto’s in
de Regio Schiphol zeker te stellen. Daarmee hebben de gebruikers van deze producten een
belangrijke stap gezet om met meer zekerheid over luchtfoto’s maar ook andere remote sensing
producten te beschikken. Pascal Keij, voorzitter van de begeleidingsgroep: “Met het stoppen van LIB
is er nu extra druk om snel te handelen. Het actieve samenwerkingsverband is in staat snel te
schakelen en organisaties in deze Regio hoeven zich geen zorgen te maken over de leverzekerheid
van de luchtfoto’s.” Merijn Jacops, namens het projectbureau, vult aan: “We hebben inmiddels
zoveel ervaringen opgedaan dat we de komende jaren structurele inwinning kunnen borgen”.
Daarnaast zit het ICC-DataLand sinds haar start, twee jaar geleden, in een natuurlijk groeiproces.
Vanuit de deelnemers is steeds meer behoefte ontstaan aan een bredere invulling van het
samenwerkingsverband. Dat heeft geleid tot het vaststellen van ambities voor de komende jaren.
Merijn Jacops: “We hebben drie doelstellingen geformuleerd voor de periode 2011-2013. De eerst
is, betrouwbaar en met zekerheid beschikken over luchtfoto’s en andere remote sensing producten.
Bijdragen aan de optimale inzet en gebruik van deze producten binnen de organisaties, is twee. En
de derde doelstelling is het borgen van continuïteit, zowel organisatorisch als financieel.” Een goed
en concreet voorbeeld hiervan is, dat in het voorjaar van 2012 gestart gaat worden met trainingen
onder meer op het gebied van inwinning en gebruik van remote sensing producten, waarbij
deelnemers aan het ICC-DataLand korting zullen krijgen op het tarief.
Het ICC-DataLand Regio Schiphol Bevlogen is momenteel een samenwerking van 60
overheidsorganisaties. De Regio Schiphol wordt grofweg begrensd door Alkmaar, Enkhuizen,
Lelystad, Amersfoort, Culemborg en Rotterdam. Sinds de zomer 2010 werkt het ICC daarbij samen
met het intergemeentelijk samenwerkingsverband DataLand.
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