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PERSBERICHT  
 

Uitspraak rechter leidt tot gunning luchtfoto’s  Regio Schiphol 

Datum : 22 februari 2012 

 

NAARDEN –  

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

heeft de gunning afgerond voor de inwinning van hoge resolutie luchtfoto’s in de Regio 

Schiphol. Het gebied van ongeveer 2500 km2 wordt ingewonnen in drie verschillende percelen. 

In een eerder stadium konden perceel 1 en 2 al worden gegund. Na de uitspraak van de 

rechter van 21 februari jl. in het kort geding van Cyclomedia tegen de voorgenomen gunning 

van perceel 3 aan Cicade, kan ook dit perceel definitief worden gegund. De bedrijven die de 

verschillende percelen inwinnen staan inmiddels klaar om te beginnen met vliegen. Het 

wachten is nog op goed vliegweer zodat ook in 2012 voor 49 samenwerkende gemeenten 

luchtfoto’s beschikbaar komen. Perceel 1 zal worden uitgevoerd door Aerodata International 

Surveys uit België, de andere percelen worden uitgevoerd door Cicade S.A., eveneens uit 

België. 

 

Het ICC-DataLand heeft voor het derde achtereenvolgende jaar een aanbesteding in de markt gezet voor 
het verkrijgen van luchtfoto’s in de Regio Schiphol. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd om de 
inwinning van luchtfoto’s in de Regio Schiphol zeker te stellen. Daar is dit jaar op voortgebouwd. Door het 
terugtrekken van de gemeenten uit de Landelijke Inkoop Beeldmateriaal in oktober, moest er binnen zeer 
korte tijd een gezamenlijke aanbestedingsprocedure worden opgestart. Pascal Keij, voorzitter van de 
begeleidingsgroep: “Door alle ervaringen van de afgelopen jaren, waren wij in staat snel te schakelen. 
Het bestek en de procedures konden snel worden aangepast aan de wensen en eisen voor het 
vliegseizoen 2011-2012.”  
 
Na de voorlopige gunning begin januari dit jaar, kon begin februari al gestart worden met de 
voorbereidingen voor perceel 1 en perceel 2. Vanwege een bezwaar op de voorlopige gunning voor 
perceel 3 moest de definitieve gunning voor dit perceel worden opgeschort. Op 21 februari jl. diende 
daarvoor een kort geding bij de rechtbank in Amsterdam. Met het verzoek van de aanbestedende 
diensten voor een snelle uitspraak, kon dezelfde dag nog uitspraak worden gedaan. In deze uitspraak 
stelt de rechter de aanbestedende gemeenten in het gelijk. Ries Visser, namens de gemeente 
Amsterdam: “Wij zijn blij met de uitspraak van de rechter. Hiermee is duidelijk geworden dat wij onze 
procedures goed en zorgvuldig hebben doorlopen. Wij kunnen nu ook starten met de uitvoering van 
perceel 3.” Merijn Jacops, namens de projectorganisatie, vult aan: “Wij hebben slechts een beperkte 
vertraging opgelopen, zowel wij als de uitvoerende partij, Cicade, hebben vertrouwen in een tijdige 
inwinning.”  
 
De luchtfoto’s voor de 49 samenwerkende gemeenten worden ingewonnen door Aerodata International 
Surveys en Cicade S.A., beiden uit België. De inwinningsperiode loopt tot en met 15 april dit jaar en de 
bedrijven worden middels een bonussysteem gestimuleerd om dit vóór 1 april gevlogen te hebben. De 
eerste foto’s worden in juni verwacht. Mochten de gemeenten en bedrijven tevreden zijn over de 
samenwerking dan zal de samenwerking in het seizoen 2012-2013 een vervolg krijgen.  
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