Informatie- & Coördinatiecentrum “Regio Schiphol Bevlogen”
Een samenwerking van overheidsorganisaties om betrouwbaar over actuele geo-informatie
te kunnen beschikken
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Uniek samenwerkingsverband motor achter succesvolle luchtfoto-inwinning
NAARDEN –
Dit voorjaar zijn in een groot gebied rondom Schiphol luchtfoto’s ingewonnen. Op 1 mei
2
jongstleden is de inwintermijn afgelopen en is de balans opgemaakt. Van de 2400 km blijkt
maar liefst ruim 97% te zijn ingewonnen. Dit succes is te danken aan de gezamenlijke inzet
van 60 overheidsorganisaties, die zich hebben verenigd in het Informatie- en
Coördinatiecentrum (ICC-DataLand) Regio Schiphol Bevlogen. In het gebied, dat bekend staat
als één van de meest complexe vlieggebieden van Europa, is het gelukt om deze luchtfoto’s
op een lage hoogte en met een hoge resolutie in te winnen. Bijzonder prettig voor de
betrokken gemeenten en waterschappen, aangezien luchtfoto’s tegenwoordig noodzakelijk
zijn voor een groot deel van hun uitvoeringstaken. De overheidsorganisaties zijn vastberaden
om de komende jaren de inwinning structureel en volledig betrouwbaar in te richten, zodat de
bedrijfsvoering op dit punt niet meer onder druk komt te staan.
Na een aanbestedingstraject zijn in december 2010 opdrachten gegund aan drie verschillende
uitvoerende bedrijven. Deze vliegbedrijven, Blom, Cicade en Cyclomedia, hebben in de periode van
februari tot en met april 2011, luchtfoto’s in de Regio Schiphol ingewonnen. “Het ICC-DataLand heeft
vanaf de start van de aanbestedingen veel tijd gestoken in de onderlinge samenwerking, de
samenwerking met de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en, zeer belangrijk, in de
samenwerking met de uitvoerende bedrijven. Dat is zeker één van de succesfactoren geweest”,
aldus Dolf de Rooij, voorzitter van de begeleidingsgroep van het ICC-DataLand. “Daarnaast heeft het
ICC-DataLand zich dit jaar nog meer gericht op aanpassingen van de specificaties en de tijdige
uitvoering”, vult Merijn Jacops, namens de projectorganisatie ICC-DataLand aan.
Het ICC-DataLand heeft de afgelopen twee jaar veel geïnvesteerd om de inwinning van luchtfoto’s
zeker te stellen. Waar het ICC-DataLand in het eerste jaar van het samenwerkingsverband nog een
inwinningspercentage van 50% behaalde, heeft het ICC-DataLand het percentage dit jaar bijna
verdubbeld naar ruim 97%. “Daarmee is het uiteindelijke doel van 100% structurele inwinning nog
niet geheel bereikt, maar hebben we inmiddels weer zoveel extra ervaringen opgedaan dat we dit de
komende jaren wel hopen te bereiken”, aldus Merijn Jacops. Het samenwerkingsverband zal zich
daar dan ook voor blijven inzetten, al wordt er ook nagedacht om dit samenwerkingsverband verder
te verbreden. Dolf de Rooij hierover: “Deze unieke wijze van samenwerking biedt op nog veel meer
terreinen kansen, daarom denken we er serieus over na om de verbreding verder vorm te gaan
geven.”
Het ICC-DataLand Regio Schiphol Bevlogen is momenteel een samenwerking van 60
overheidsorganisaties, waarvan er 48 organisaties daadwerkelijk luchtfoto’s aanbesteed hebben. De
Regio Schiphol wordt grofweg begrensd door Alkmaar, Enkhuizen, Lelystad, Amersfoort, Culemborg
en Rotterdam. In dit gebied kunnen de speciale vluchten voor geo-informatie conflicteren met het
grote commerciële luchtverkeer dat plaatsvindt van en naar Schiphol. Sinds de zomer 2010 werkt het
ICC daarbij samen met het intergemeentelijk samenwerkingsverband DataLand. Momenteel wordt
door de uitvoerende bedrijven de uitlevering van de luchtfoto’s voorbereid. De eerste leveringen zijn
gedaan, het grootste deel van de leveringen vindt plaats in de maanden juni en juli 2011.
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