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1. Stichting NCG per 1-1-2014 van start
Per 1 januari 2014 heeft de stichting Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica (het NCG) de
werkzaamheden die voor die datum door de NCG-KNAW werden uitgevoerd voortgezet.
In het NCG wordt overlegd tussen wetenschap, overheid en de praktijk (Geobusiness) over kennisoverdracht,
kennisontwikkeling en onderzoek op het gebied van geodesie en geo-informatica. Op dit gebied brengt het
NCG adviezen uit, mede voor het geo-informatiebeleid van de overheid en worden o.a. strategische verkenningen en scenariostudies voor de ontwikkeling van het vakgebied en het initiëren van onderzoek verricht.
De stichting bestaat uit een Bestuur, een Platform van partners en C1ommissies. De stichting wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris, ir. S.R. Dijkstra. De ondersteuning is gevestigd bij Geonovum in Amersfoort (voor NAW-gegevens zie onderaan de Nieuwsbrief).
Het Bestuur bestaat uit:
Prof.dr.ir. A. Bregt (voorzitter) WUR
Mw. Drs. D. Burmanje (penningmeester) Kadaster
Prof.dr.ir. R. Hanssen (secretaris) TU Delft, voorz. cie. Bodembeweging en Zeespiegelvariatie
Prof.dr.ir. G. Vosselman (vice-voorzitter) U Twente, ITC, voorz. cie. Ruimtelijke basisgegevens
Het Platform bestaat naast het Bestuur uit:
Prof.dr.ir. A. van den Brink, WUR
Prof.dr. G. Van der Steenhoven, KNMI
Prof.dr. R. Klees, TU Delft
Ktz. P. Kortenoeven, Dienst der Hydrografie, voorz. cie. Mariene Geodesie
Prof.dr. M. Kraak, U Twente, ITC, voorz. cie. Geovisualisatie
Prof.dr. M. van Krefeld, U Utrecht
Dr.ir. B. Van Loenen, TU Delft, voorz. cie Geo-informatie Infrastructuur
Dr.ing. A. van der Meer, Gemeente Amsterdam
Dr. M. van der Meulen, TNO
Dr. G. Nieuwpoort, NSO
Prof.dr.ir. P. van Oosterom, TU Delft
Dr.ir. M. Salzmann, Kadaster, voorz. cie. Geodetische Infrastructuur en Referentiesystemen
Prof.dr. H. Scholten, VU Amsterdam
Prof.dr.ir. P. Teunissen, TU Delft
Ir. T. Thewessen, Geodan (Geobusiness Nederland)
Drs. R. van de Velde, Geonovum (agenda lid)
Prof.dr.ir. A. Veldkamp, UTwente, ITC
Ir. A. Versluis, RWS CIV
Prof.mr.dr.ir. J. Zevenbergen, U Twente, ITC

Momenteel heeft het NCG 6 commissies:
• Commissie Bodembeweging en Zeespiegelvariatie
• Commissie Geodetische Infrastructuur en Referentiesystemen
• Commissie Geo-Informatie Infrastructuur
• Commissie Ruimtelijke Basisgegevens
• Commissie Geovisualisatie
• Commissie Mariene Geodesie
Voor de personele invulling van de Commissies zie de website van het NCG www.ncgeo.nl.
2. Nieuwe website NCG
Vanwege de ontvlechting per 1-1-2014 van de KNAW is besloten een nieuwe website www.ncgeo.nl in te richten met de content van de NCG en meteen gebruik te maken van de situatie om de website te moderniseren. Per
1-1-2014 is deze site formeel in de lucht. Per deze datum is de oude site www.ncg.knaw.nl uit de lucht.
3. Nieuwe leden in het NCG en de Commissies
Prof.dr. H. Scholten van de Vrijen Universiteit Amsterdam is tot lid/partner van het NCG benoemd.
In de commissie Ruimtelijke Basisgegevens zijn per februari als lid benoemd; dr.ir. B. Beers (Cyclomedia),
dr.ir. F. van den Heuvel (Hansje Brinker) en ir. M. Kodde (Fugro).
In de commissie Geo-Informatie Infrastructuur zijn per april als lid benoemd; prof.mr.dr.ir. J. Zevenbergen (U
Twente/ITC), mw. S. Verbeek MBA (Alliander) en dr.ir. J. van Loon (NSO).
4. Jaarverslag 2013 verschenen
Het jaarverslag van de NCG-KNAW is verschenen en is te raadplegen op www.ncgeo.nl.
In het jaarverslag zijn de activiteiten beschreven van de Nederlandse Commissie voor Geodesie en haar subcommissies in 2013.
5. Nieuwe publicaties bij het NCG
In de gele reeks is opgenomen: “De informatie archipel”, de dynamiek tussen overheidsorganisaties en geoinformatievoorziening van dr.ir. M. Jellema. Voor nadere informatie zie www.ncgeo.nl onder publicaties.
6. Programma Maps4Society
De adviezen van de selectie commissie over de ingediende projecten zijn afgerond. 8 Projecten zijn positief, 10
neutraal en 17 negatief. Tot medio mei kon iedereen een volledig uitgewerkt voorstel indienen daarna volgt er
een review en dan komt er in oktober/november van dit jaar een definitief voorstel in het bestuur van het STW.
De gekozen projecten kunnen dan 1-1-2015 starten.
7. EuroSDR in 2014 in Nederland
Op 14 t/m 16 mei is in Nederland het EuroSDR congres (a European Spatial Data Research Network) gehouden. Het Kadaster was gastheer. Godfried Barnasconi, lid van de Raad van Bestuur van het Kadaster is per 16
mei voorzitter geworden van EuroSDR. Inmiddels is bekend geworden dat Barnasconi het Kadaster per 1 september gaat verlaten. Er wordt nu door het Kadaster en het Bestuur van het NCG naar een opvolger vanuit
Nederland gezocht. Vanuit Nederland hebben verder Jantien Stoter (NCG), Martijn Rijsdijk (Kadaster) en Hans
Nobbe (RWS) zitting in EuroSDR.
8. GeoSamen
Op 10 april is op het Geofort de nieuwe visie "GeoSamen" gelanceerd. Deze beschrijft de visie vanuit de geosector tot 2020 en is opgesteld door het geo-ICT bedrijfsleven, de overheid en de wetenschap (het NCG) gezamenlijk. De nieuwe stip aan de horizon is: real time geo-informatie van hoge kwaliteit, driedimensionaal, dynamisch, duurzaam, betrouwbaar, open en voor iedereen direct bruikbaar. Tevens is naar analogie van de
Topsectoren een Topteam geïnstalleerd bestaande uit: Ed Nijpels (bestuursvoorzitter GeoBusiness Nederland),
Arnold Bregt (voorzitter NCG) en Hans Tijl (Ministerie IenM, directeur Ruimtelijke Ontwikkeling). Naast het
Topteam is er een Tactisch Overleg ingesteld, waarin vanuit het NCG Jantien Stoter en Jaap Zevenbergen
zitting hebben. Bij de realisatie van de visie zal gezocht worden naar steeds wisselende coalities van
deelnemers van zowel binnen als buiten de sector. Meer informatie: www.geosamen.nl.
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Op 6 februari hebben de commissies “Mariene Geodesie” en “Bodembeweging en Zeespiegelvariatie” een studiemiddag georganiseerd onder de titel “Meten en Modelleren van Zeespiegelvariatie” bij RWS-CIV in Delft.
Voor de presentaties zie www.ncgeo.nl onder studiedagen.
Op 26 juni organiseert de commissie “Geo-Informatie Infrastructuur” een studie dag bij de universiteit Wageningen met als thema kwaliteit van data. Een inspirerende dag over ruimtelijke datakwaliteit waarbij antwoord
gezocht wordt op de vraag “wat is datakwaliteit eigenlijk?”. Via een aantal workshops en pitches wordt naar
antwoorden gezocht. Deze workshops en pitches zijn tot stand gekomen vanuit het gebruik, waarbij aspecten
als het toepassingsveld, ketenprocessen, verschillende oorsprong, geometrie (schalen en projecties), beschrijving en bestuurlijk/juridisch de revue passeren. Voor opgave zie www.ncgeo.nl.
10. Strategisch plan van het NCG voor de jaren 2015 – 2020
In de vergadering van 4 juni hebben het Bestuur en de partners van het NCG een eerste aanzet gegeven voor
het opstellen van een strategisch plan voor de jaren 2015 – 2020. De bouwstenen uit die bijeenkomst worden
gebruikt om een eerste concept plan op te zetten. Dit concept plan kan dan in de december vergadering besproken en vastgesteld worden. Het strategisch plan is de opvolger van het beleidsplan zoals dat in 2008 onder de
NCG-KNAW vastgesteld was.

De NCG nieuwsbrief is verzonden aan alle leden van het NCG (bestuur, platform en commissies), direct betrokken personen bij het werk van het NCG en aan personen die zich als abonnee aangemeld hebben.
Aan- of afmelden: siebdijkstra@ncgeo.nl.
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