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: 14 juli 2009

Regio Schiphol Bevlogen, overheden werken samen aan leverzekerheid!
Veel overheidsinstanties maken binnen hun werkprocessen gebruik van geo-informatieproducten,
daartoe behoren onder andere luchtfoto’s en hoogtedata. Deze producten worden met behulp van
vliegtuigen en helikopters ingewonnen waarbij specifieke vlieghoogtes en omstandigheden vereist
zijn. In een groot gebied rondom Schiphol, grofweg het gebied begrensd door Alkmaar, Enkhuizen,
Lelystad, Amersfoort, Culemborg en Rotterdam, ontstaan er conflicten tussen deze speciale vluchten
en de burgerluchtvaart.
De afgelopen jaren is het in een groot aantal gevallen niet mogelijk gebleken deze speciale vluchten
uitgevoerd te krijgen. Dit heeft tot gevolg dat overheden niet kunnen beschikken over actuele of
betrouwbare geo-informatie. Dat heeft weer consequenties voor talrijke belangrijke processen als de
invoering van de BAG (basisregistratie Adressen en Gebouwen), de bijhouding van de Grootschalige
Basiskaart, de toetsing en het beheer van waterkeringen en de rampenbestrijding.
Negen grote gemeenten en het ministerie van VROM hebben zich deze problematiek aangetrokken
en hebben gezamenlijk aan AeroVision de opdracht gegeven het onderzoek “Regio Schiphol
Bevlogen” uit te voeren. Zij hebben naar aanleiding van dit onderzoek besloten te werken aan
maatregelen om de leverzekerheid en beschikbaarheid van luchtfoto’s en hoogtedata te vergroten.
De eerste maatregelen, zoals het instellen van een coördinatiecentrum en het opstellen van een
leidraad voor overheden in de regio Schiphol, zullen direct worden opgepakt zodat op korte termijn al
effecten meetbaar zijn. Het streven is om op middellange termijn te werken aan één gezamenlijke
aanbesteding voor de hele regio Schiphol. “ Wij zijn ervan overtuigd dat met een gezamenlijke
aanpak van deze problematiek, ook in de toekomst de overheid in deze regio met zekerheid kan
beschikken over de noodzakelijke basisinformatie”, aldus één van de opdrachtgevers voor het
onderzoek.

NIET VOOR PUBLICATIE
Informatiebijeenkomst
Graag willen de betrokken gemeenten en het ministerie van VROM de resultaten en gekozen
oplossingsrichtingen presenteren aan de pers.
Zij nodigen u van harte uit om bij de informatiebijeenkomst aanwezig te zijn.
Datum:
Tijd:
Locatie:

15 september 2009
14:00 – 16:00
Schiphol - World Meeting Center (Triport 3)
Westelijke Randweg 43, Schiphol

Voor meer informatie, verwijzen de gemeenten u graag naar onderstaande contactpersoon:
Gemeente Amsterdam
Dhr. A. van der Meer

AeroVision B.V.
Bussummerstraat 3
Thorbeckegracht 50

email: a.vandermeer@dpg.amsterdam.nl
Telefoon: 020-7997519

1411 PK Naarden
8011 VP Zwolle
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