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PERSBERICHT  
 

Vierde succesvolle aanbesteding luchtfoto’s in regio Schiphol 

Datum : 30 januari 2013 

 
NAARDEN –  

 

Het samenwerkingsverband van overheidsorganisaties in de Regio Schiphol, ICC-DataLand 

Regio Schiphol Bevlogen (Informatie en Coördinatie Centrum), heeft de gunning afgerond voor 

de inwinning van hoge resolutie luchtfoto’s in voor het jaar 2013. Na een openbare Europese 

aanbesteding is het project aan de vliegbedrijven Aerodata (België), Blom (Engeland) en 

Geocart (Duitsland) gegund. Gezamenlijk zullen zij een oppervlakte van meer dan 2500 km2 

inwinnen voor 49 aanbestedende diensten in één van de moeilijkst te bevliegen regio’s binnen 

Europa. Na enkele jaren intensieve samenwerking tussen het ICC-DataLand Regio Schiphol, de 

aanbestedende diensten, de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en de vliegbedrijven, zijn 

de mogelijkheden zodanig geoptimaliseerd dat de overheden over de voor hen noodzakelijke 

luchtfoto’s kunnen beschikken.  

 

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de raadzaal te Weesp zijn de opdrachten overhandigd en is door de 

betrokkenen partijen ingegaan op de start van het project. In het welkomstwoord door wethouder 

Zweghuis-Zierleyn van de gemeente Weesp werd verwezen naar het belang van luchtfoto’s als 

informatiebron voor de gemeentelijke werkprocessen en het belang om als gemeenten samen te werken. 

Herman-Jan Frieling, voorzitter van de begeleidingsgroep van het ICC en werkzaam bij de gemeente 

Purmerend: “dit unieke samenwerkingsverband biedt niet alleen optimale mogelijkheden om over de 

noodzakelijke luchtfoto’s te beschikken voor onder meer de basisregistraties. De samenwerking biedt ook 

veel kansen om kennis en informatie onderling te delen”. Merijn Jacops namens de projectorganisatie ICC 

vult aan: “het samenwerkingsverband gaat een steeds bredere rol vervullen, we richten ons daarbij op 

vier ontwikkelingspijlers: kennis delen, een bredere productenrange, het gebruik van de producten in de 

organisatie en verdere integratie op verschillende fronten”. Ook door de uitvoerende bedrijven Aerodata, 

Blom en Geocart wordt ingegaan op het project en de kansen op succesvolle inwinning: “door alle 

doorgevoerde maatregelen bij onder meer de Luchtverkeersleiding en de gestelde randvoorwaarden door 

het ICC is de regio Schiphol een gebied dat veel minder beperkingen kent en veel meer kansen biedt op 

volledige inwinning als enkele jaren geleden. Het wachten is nu slechts nog op voldoende goed weer.”  
 
De luchtfoto’s voor de 49 samenwerkende gemeenten worden ingewonnen in de periode die loopt van 15 
februari tot en met 15 april dit jaar en de bedrijven worden middels een bonussysteem gestimuleerd om 
vóór 1 april gevlogen te hebben. De eerste foto’s worden in juni van dit jaar verwacht. 
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