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1 Doel 
 
 
De Nederlandse Commissie voor Geodesie (NCG) heeft in 1995 haar beleid vastgelegd in de Beleidsnota 
Nederlandse Commissie voor Geodesie. Sinds die tijd heeft zich een aantal belangrijke wijzigingen en 
ontwikkelingen in het veld van de geodesie en de geo-informatie en haar omgeving voorgedaan: 
 
– Onze leefomgeving heeft een hogere dynamiek gekregen. Dit vraagt om een veel daadkrachtiger op-

treden, met name als het gaat om ruimtelijke vraagstukken.  
 
– De technologie van de inwinning, de verwerking, de opslag en de presentatie van ruimtelijke gegevens 

heeft zich steeds sneller ontwikkeld, o.a. door nieuwe mogelijkheden op het gebied van de ICT en de 
ruimtevaart. De grenzen tussen de vakgebieden vervagen en daarbij versterken de verschillende vakge-
bieden elkaar (denk hierbij aan geodesie en kartografie). De integratie van vakgebieden biedt mogelijk-
heden voor betere oplossingen van ruimtelijke vraagstukken. 
 

– De faculteit der Geodesie van de TU Delft, waar het onderzoek en onderwijs in de geodesie en de geo-
informatie in Nederland was geconcentreerd, is opgeheven. Naast de TU Delft houden andere universi-
teiten zich met geodesie en geo-informatie of tenminste met aanpalende wetenschappen bezig. De 
MSc-opleidingen op het gebied van de geodesie en de geo-informatie worden verzorgd door de TU 
Delft (Earth and Planetary Observation, Geomatics). De TU Delft, Universiteit Utrecht, Wageningen 
Universiteit en het ITC verzorgen gezamenlijk de MSc-opleiding Geographical Information Manage-
ment and Applications (GIMA). Dit alles heeft het beeld van de geodetische wetenschap in Nederland 
totaal veranderd. 
 

– Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) heeft voor het 
geo-werkveld organisaties als het beraad voor Geo-Informatie (GI-beraad), het innovatieprogramma 
Ruimte voor Geo-Informatie (RGI), GeoMeeting en Geonovum in het leven geroepen. De bedrijven in 
de geodesie en de geo-informatie hebben zich georganiseerd in één koepel GeoBusiness Nederland en 
de beroepsverenigingen hebben dat gedaan in Geo-Informatie Nederland (GIN). 

 
Al deze ontwikkelingen vragen erom dat de NCG zich op haar taken bezint. Met dit beleidsplan wil de 
NCG haar aandachtsgebied voor het komende decennium opnieuw vastleggen en haar activiteiten af-
stemmen met de andere overkoepelende organisaties in Nederland. De basis voor dit plan is een serie 
interviews met belangrijke partijen binnen de geo-wereld in Nederland. De respondenten zijn genoemd 
in bijlage 1. In deze interviews zijn de huidige maatschappelijke ruimtelijke vraagstukken en de continuï-
teit in de taken die de NCG in het verleden op zich heeft genomen aan de orde gesteld.  
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2    Ontstaan en aandachtsgebied van de NCG 
 
 
De oorspronkelijke voorganger van de NCG is de Rijkscommissie voor Graadmeting en Waterpassing die 
in 1879 werd ingesteld. Zoals de naam doet vermoeden, was de taak van de Commissie duidelijk afgeba-
kend en waren wetenschap en uitvoering niet gescheiden. In 1885 werd het beheer van het NAP in han-
den gegeven van de Rijkswaterstaat en in 1930 is de bijhouding van het eerste orde net van de Rijksdrie-
hoeksmeting overgedragen aan het Kadaster. Bij de opzet van de geodetische infrastructuur in Nederland 
werden er ook astronomische waarnemingen gedaan en was er de internationaal gewaardeerde bijdrage 
aan de bepaling van de zwaartekracht op aarde. Bij het opnieuw formuleren van de taken van de Rijks-
commissie in 1937 kreeg de coördinerende rol een zwaarder gewicht en werd de commissie omgedoopt 
tot Rijkscommissie voor Geodesie (RCG). Omdat in de Commissie zowel de geodetische wetenschap als 
de rijksdiensten, die voor de uitvoering van haar maatschappelijke taken gebruik maakten van ruimtelijke 
informatie, waren vertegenwoordigd, werd de coördinerende rol uitgebreid van geodetische infrastructuur 
tot het hele aandachtsgebied van de RCG.  
 
In 1990 werd de Commissie als permanente commissie opgenomen in de organisatie van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) onder de naam: Nederlandse Commissie voor Geo-
desie (NCG) met als voornaamste taak het initiëren en coördineren van fundamenteel en strategisch geo-
detisch onderzoek in Nederland. Tijdens de periode 1994 tot 2004 was de NCG een instituut binnen de 
onderzoeksorganisatie van de KNAW, waarna de NCG weer permanente commissie werd. Na het ver-
schijnen van het Nationaal Geodetisch Plan 1995 werd voor het laatst een beleidsnota opgesteld.  
 
Dat de geodesie zich als onderzoeksgebied gewijzigd heeft, wordt algemeen onderkend. De klassieke 
kern van de geodesie is het bepalen van de vorm en grootte van de aarde. Tegenwoordig is de bepaling 
zo nauwkeurig dat men zich toe kan leggen op de veranderingen in die vorm met de tijd. Een onder-
zoeksgebied dat dicht tegen de geofysica aan ligt. De inwinning, analyse en verstrekking van informatie 
met een ruimtelijke component is een steeds belangrijker onderdeel van het vakgebied geworden en heeft 
nu naast de oorspronkelijke taakstelling de hoogste prioriteit gekregen. 
Over wat het aandachtsgebied van de NCG anno 2008 moet zijn, wordt verschillend gedacht. Dit be-
leidsplan stelt het aandachtsgebied voor de komende jaren vast, maar men dient zich ervan bewust te zijn 
dat het aandachtsgebied zich wijzigt met de ontwikkelingen in de wetenschap, de technologie en de 
maatschappelijke vragen. Het zal daarom van tijd tot tijd geëvalueerd en opnieuw vastgesteld dienen te 
worden.  
 
Onder geodesie en geo-informatie wordt hier verstaan de inwinning, verwerking en distributie van ruimte-
lijke informatie (op en rond het aardoppervlak), de analyse van de onderlinge geometrische relaties en de 
presentatie daarvan.  
 
Daartoe behoren de plaatsbepaling, de remote sensing, de rekentechnieken met grote vector- en rasterbe-
standen, de kwaliteitsbepaling van de ligging en de geometrische relaties, de kennis van structuren van 
databestanden en de navigatie. Niet tot het aandachtgebied van de NCG rekenen we de thematische ge-
gevens en de analyse en interpretatie van die thema's, zolang het niet de geometrische component betreft. 
De historische beperking "op en rond het aardoppervlak" is bewust tussen haakjes geplaatst, zodat de 
geodesie en de geo-informatie hun technieken ook ten dienste kunnen stellen aan andere ruimtelijke ge-
gevensbestanden uit andere vakgebieden en toepassingen, bijvoorbeeld de geneeskunde, de vervorming 
van modellen in de windtunnel en de (terrestrische) fotogrammetrie voor de architectuur.  
De geodesie en de geo-informatie verlenen diensten aan andere wetenschappen en maatschappelijke 
toepassingen. Daarom is een relatie met die wetenschappen en de organisaties op het gebied van de 
maatschappelijke toepassingen van groot belang. 
 
De NCG is het Nederlandse platform van wetenschappers uit de geodesie en de geo-informatie met een 
georganiseerde band met de praktijk; zij bevordert de kwaliteit en de belangen van deze wetenschap-
pen en zij zet zich in voor een optimale bijdrage aan de maatschappij. 
 
In het volgende hoofdstuk zal die bijdrage aan de maatschappij verder worden toegelicht. 
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3  Maatschappelijke vragen  
 
 
De NCG is het platform in Nederland waar overleg plaats vindt om richting te geven aan het fundamente-
le en strategisch onderzoek op het gebied van de geo-informatie en de geodesie. De NCG doet strategi-
sche verkenningen, scenariostudies en trendanalyses ten aanzien van de technisch-wetenschappelijke 
ontwikkelingen op dit terrein en initieert onderzoek. Het overleg in de Commissie tussen het onderzoek 
en het maatschappelijk veld moet er toe leiden dat tijdig keuzes worden gemaakt voor kennisontwikke-
ling en onderzoek, die zijn afgestemd op de voorziene behoeften van de Nederlandse samenleving.  
De maatschappelijke vragen, die onderzoek van geodesie en geo-informatie behoeven en die momenteel 
spelen laten zich opsplitsen in vier aandachtsvelden.  
 
3.1 De geo-informatie infrastructuur in Nederland. In Nederland wordt door veel instanties informatie 

ingewonnen. Hoe houden we zicht op de kwaliteit van de ruimtelijke gegevens en het gebruik 
daarvan? 

3.2 Hoe draagt Nederland bij aan de geodetische informatie over het systeem aarde en hoe kunnen we 
daar gebruik van maken? 

3.3 Met het verwerken en visualiseren van grote gegevensbestanden met ruimtelijke gegevens wordt 
steeds meer ervaring opgedaan binnen zeer uiteenlopende wetenschappen. Hoe blijft de Neder-
landse wetenschapper van deze ontwikkelingen op de hoogte? 

3.4 Met steeds hogere nauwkeurigheid kan men ruimtelijke gegevens vastleggen. De continentale drift 
gaat zelfs een rol spelen. Hoe houden we zicht op de ligginggegevens van verschillende bronnen 
en hoe is de koppeling met gegevens uit het verleden? 

 

3.1 De geo-informatie infrastructuur in Nederland 
 
In de Nederlandse samenleving zien we een aantal problemen en ontwikkelingen waar de NCG op in zal 
moeten spelen. Nederland is een sterk geürbaniseerde delta waar het beheer van water van levensbelang 
is. De inrichting en het beheer van een hoog geürbaniseerde omgeving met een grote dynamiek vraagt 
om veel informatie. Kenmerken van een dergelijke omgeving zijn onder andere multifunctioneel gelaagd 
ruimtegebruik dat snel verandert, een complexe transportinfrastructuur en een hoge milieudruk. De Ne-
derlandse economie heeft zich ontwikkeld tot een diensteneconomie die zich voor een belangrijk deel 
concentreert rond de Nederlandse rol als mainport voor Europa. De Nederlandse economie is volledig 
geïntegreerd in de internationale economie en geografisch en bestuurlijk is Nederland volledig geïnte-
greerd in Europa. 
 
Bovenstaande geeft een ruwe context als het gaat om het stellen van prioriteiten ten aanzien van de in-
richting van de informatievoorziening ter ondersteuning van inrichting en beheer van onze leefomgeving. 
Bij het kiezen van een strategische lijn voor de ontwikkeling van de Nederlandse geo-informatievoor-
ziening zal de NCG van deze context uitgaan. Hoewel de NCG primair vanuit een technisch-wetenschap-
pelijke invalshoek werkt, zal men hierbij goed zicht moeten hebben op de institutionele aspecten van de 
inrichting van de informatievoorziening en dus aandacht moeten besteden aan de 'governance' van geo-
informatie. Daarnaast zal men goed inzicht moeten hebben in de rol die informatie speelt in bestuurlijke 
en beheersprocessen t.a.v. de inrichting van onze leefomgeving en de eisen die van daaruit gesteld wor-
den, 'geo-information for governance'. 
 
De publieke en private sector hebben belang bij recente ruimtelijke gegevensbestanden van gegarandeer-
de kwaliteit die met een bekende regelmaat worden bijgewerkt. De publieke sector gebruikt geografische 
gegevens bij planning en beheer. De private sector kan op basis van deze betrouwbare gegevens haar 
applicaties maken en op de markt aanbieden. De gegevens kunnen naast het doel waarvoor ze zijn inge-
wonnen, gecombineerd met andere gegevensbestanden of met dezelfde bestanden uit het verleden, ook 
geanalyseerd worden voor andere doeleinden. Steeds meer geo-informatie wordt ingewonnen door het 
bedrijfsleven, soms in opdracht van de publieke sector, maar ook voor eigen applicaties en, zoals een 
ondernemer betaamt, voor eigen risico. 
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Ondermeer om de uitwisseling van gegevens te bevorderen is in Nederland besloten tot een stelsel van 
basisregistraties, waarvan basisregistraties met een ruimtelijke component een substantieel deel vormen. 
Veel objecten kunnen zo via het adres, het gebouw, de kadastrale aanduiding of het topografische ele-
ment van hun gegevens worden voorzien. Deze manier van data verzamelen heeft verre de voorkeur, 
omdat hiermee structuur wordt gebracht in de ruimtelijke gegevensverzamelingen van Nederland. Een 
goede ruimtelijke informatie-infrastructuur bevordert de gegevensuitwisseling, met alle voordelen van 
dien.  
 
De basisregistraties worden vastgesteld bij wet op voorstel van de minister van VROM. De minister laat 
zich hierbij informeren en adviseren door het GI-beraad. Basisregistraties voldoen aan vooraf vastgestelde 
kwaliteitseisen en worden verplicht binnen de gehele publieke sector gefinancierd, beheerd, gebruikt en 
uitgewisseld. De bestuurlijke vaststelling welke basisbestanden er voor de nationale beheer- en plan-
ningsdoeleinden ingewonnen worden en met welke standaarden gewerkt wordt is het terrein van het GI-
beraad. De Europese INSPIRE-richtlijn (Infrastructure for Spatial Information in Europe) heeft invloed op 
de standaardisering, de kwaliteit en de distributie van de gegevens. Het GI-beraad is een ambtelijk advies-
college, dat zich laat ondersteunen door de stichting Geonovum ondermeer voor de technische onder-
bouwing van zijn adviezen. De NCG kan met haar technisch-wetenschappelijke achtergrond onafhanke-
lijke visies op dit gebied formuleren en aan het GI-beraad kenbaar maken.  
 
In aanvulling op de basistopografie (TOP10NL en Grootschalige BasisKaart Nederland (GBKN)) die is 
ingewonnen in het stelsel der Rijksdriehoeksmeting, worden in de publieke sector veel toepassingsgerich-
te gegevens ingewonnen voor beheer en registratiedoeleinden. Niet alleen in vectorformaat maar ook met 
landsdekkende luchtfotografie. De Dienst der Hydrografie van de Koninklijke Marine verzorgt het inwin-
nen van de gegevens van het Nederlandse deel van de Noordzee, Waddenzee, Wester- en Oosterschelde 
en het IJsselmeer.  
 
De beschikbaarheid van de basisregistraties en andere publieke bestanden werken de standaardisering 
ook voor andere bestanden in de hand, wat het combineren en uitwisselen van gegevens vereenvoudigt. 
Zo beschikt iedereen (tot en met de burger via bijv. Google Earth) over dezelfde gegevens. 
Het verzamelen van informatie via remote sensing en GPS (Global Positioning System) is niet meer een 
terrein voor de specialist alleen. Bij een gespreid aanbod en een breed gebruik is een duidelijk keurmerk 
van de ruimtelijke gegevens wenselijk. 
 
De NCG wil met haar onderzoeksagenda een goede geo-informatie infrastructuur bevorderen door te 
beoordelen of: 
 
– ruimtelijke gegevens toekomstgericht zijn, los van het kaartparadigma en geschikt voor 3D en tijdcon-

cepten; 
– ruimtelijke gegevens in Nederland met elkaar kunnen worden gecombineerd dankzij eenduidige en op 

elkaar afgestemde objectdefinities (semantische interoperabiliteit); 
– ruimtelijke gegevens in Nederland met elkaar kunnen worden gecombineerd op basis van de ligging-

gegevens; 
– de kwaliteit van ruimtelijke gegevens, waaronder de nauwkeurigheid van de ligginggegevens, eendui-

dig kan worden bepaald; 
– de visualisatie van de ruimtelijke gegevens voldoet aan kwaliteitseisen uit de geo-visualisatie; 
– ruimtelijke gegevens kunnen worden gekoppeld aan gegevens die in het verleden zijn vastgelegd in het 

stelsel van de Rijksdriehoeksmeting en 
– nationale ruimtelijke gegevens gekoppeld kunnen worden aan internationale ruimtelijke gegevens op 

basis van semantische operabiliteit en ligginggegevens. 
 
Behalve politieke belangen spelen hier ook economische belangen van overheden en van het bedrijfsle-
ven een grote rol. In een dergelijke situatie is behoefte aan een daadkrachtige en onafhankelijke partij die 
met autoriteit uitspraken kan doen over de gegevens, de analyse en de presentatie. Naast alle andere or-
ganisaties die op dit terrein actief zijn, komt deze onafhankelijke taak vanuit een wetenschappelijk per-
spectief de NCG toe. 
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3.2  De veranderingen in het systeem aarde 
 
Wereldwijd is er nu een roep om gegevens over de Global Change en met name de klimaatverandering. 
Vanuit ons vakgebied kunnen we hieraan bijdragen met gegevens over massatransport in het systeem 
aarde, bodembeweging, zeespiegelvariatie, energietransitie en watervoorziening inclusief de gevolgen 
daarvan. Nederland heeft hier groot belang bij de naleving van de International Environmental Agenda's. 
Remote sensing en geodesie ontmoeten elkaar op dit onderwerp en dat betekent een samenhang tussen 
geometrie en semantiek. Bovenal zijn hiervoor veel waarnemingen in lange tijdreeksen, wereldwijd en in 
internationale samenwerking noodzakelijk om oude theorieën op te toetsen en nieuwe theorieën op te 
baseren. Door veranderende, meestal betere, waarnemingsmethoden komt de relatie met oudere waar-
nemingen onder druk te staan. Los van de waan van de dag dienen deze waarnemingen geborgd te wor-
den. Vergelijking met bestanden uit het buitenland wordt eenvoudiger door het gebruik van internationaal 
gestandaardiseerde bestanden. Binnen de Europese Unie is deze behoefte al kenbaar gemaakt, onder 
andere binnen INSPIRE. Waarnemingen worden verzameld met behulp van allerlei sensoren, waarbij 
veelal gebruik wordt gemaakt van remote sensing. De aardobservatie is een vakgebied, dat tot de geo-
desie behoort, maar dat de geodesie niet kan claimen als uniek onderdeel van de geodesie. Vanuit andere 
vakgebieden wordt de aarde ook geobserveerd, waarbij de NCG de samenwerking tussen de weten-
schappen kan bevorderen.  
 
Bij het doen en beheren van deze waarnemingen dient Nederland aan te sluiten bij wereldwijde initiatie-
ven als dat van GEO (Group on Earth Observations). Deze organisatie coördineert een wereldwijde in-
spanning om een systeem te bouwen van al bestaande nationale, regionale en wereldwijde (aard)obser-
vatie- en monitoringsystemen (GEOSS) voor 2015.  
 
Door onze kennis van de zwaartekracht op aarde kunnen we vanuit Nederland nu ook serieuze inbreng 
hebben bij het onderzoek naar planetaire zwaartekrachtsvelden. Doordat we zoveel nauwkeuriger kun-
nen meten, kunnen we ook meer zeggen over de variaties in de zwaartekracht met de tijd. 
 
Binnen de NCG ontmoeten de specialisten op het gebied van de geodesie en de aardwetenschappen 
elkaar en vervullen hun rol vanuit de doelstellingen van de NCG. De NCG zal de continuïteit van de 
waarnemingen aan en op het aardoppervlak bewaken. Op het gebied van ruimtelijke gegevens zal onder-
zoek worden gestimuleerd en gevraagd en ongevraagd worden geadviseerd.  
 
Onderzoeksthema's zijn o.a. het monitoren van de zeespiegel, het smelten van de ijskappen, de bodem-
daling door tektoniek, de beweging van de mondiale aardschollen, zeebodemmonitoring en de zwaarte-
kracht. 
 

3.3  Kennis van en ervaring met ruimtelijke gegevens 
 
De ruimtelijke informatie die de maatschappij vraagt voor de Nederlandse leefomgeving of voor de we-
reldwijde vraagstukken zal beheerd en verwerkt moeten worden (governance of geo-information). Voor 
het werken met grote databestanden is specifieke software noodzakelijk. Als het om gestandaardiseerde 
gegevens gaat, zal er steeds meer programmatuur op de markt komen waarmee de gegevens gecombi-
neerd, geanalyseerd en de resultaten gevisualiseerd kunnen worden. De publieke sector kan haar plannen 
met behulp van gestandaardiseerde programmatuur aan een breed publiek uitleggen en de private sector 
kan haar producten op een vertrouwde manier aan de klant tonen. De NCG kan op dit gebied behoeften 
inventariseren en onderzoek initiëren. Behoeften die nu reeds gezien worden zijn: 
 
– methoden om naar behoefte informatie uit ruwe sensorgegevens af te kunnen leiden; 
– methoden om gegevens op een kleine schaal (overzichten) automatisch te kunnen afleiden uit gege-

vens op een grote schaal (downgraden) en 
– gegevens via webservices snel toegankelijk te kunnen maken. 
 
Verschillende aanpalende wetenschappen, die werken met grote databases met ruimtelijke gegevens 
kunnen de kennis en ervaring die binnen de geodesie en de geo-informatie is opgedaan goed toepassen 
op hun eigen gebied. 
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In het verleden heeft de zwaartekrachtmeting (rechtstreeks gekoppeld aan de vorm van de aarde) zich tot 
een belangrijk onderdeel van de geodesie ontwikkeld. Op het gebied van de bodembeweging heeft de 
NCG samen met de RAK (Raad voor Aarde en Klimaat van de KNAW) een rapport opgesteld, waarin on-
der meer voorgesteld wordt om "een centraal orgaan bij TNO Bouw en Ondergrond in te stellen voor de 
belangrijke initiërende, coördinerende en sturende rol bij zowel het opstellen van de doelstellingen als 
het verder ontwikkelen, uitwerken en uitvoeren van de strategie van het monitoren van de bodembewe-
ging in Nederland". De NCG dient een actieve rol te spelen bij de totstandkoming en het werk van dit 
orgaan. 
 

3.4  De geodetische infrastructuur in Nederland 
 
Voor alle ruimtelijke gegevensbestanden is een nationaal en internationaal referentiestelsel dat gekoppeld 
is aan de historische en toekomstige referentiestelsels een noodzaak. 
De ruimtelijke component van de basisregistraties wordt vastgelegd in het stelsel der Rijksdriehoeksme-
ting (RD). Voor de maaiveldhoogte is het Actuele Hoogtebestand Nederland (AHN), dat wordt vastgelegd 
ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil (NAP), te vergelijken met de basisregistraties. Hydrografi-
sche gegevens worden vastgelegd in het European Terrestrial Reference System (ETRS). Het verticale refe-
rentievlak is het Lowest Astronomical Tide (LAT). Het internationale uitwisselingsformaat van hydrografi-
sche gegevens is S57. De Dienst der Hydrografie van de Koninklijke Marine verstrekt informatie omtrent 
de omrekening van het World Geodetic System (WGS) en het ETRS. Voor een goede uitwisselbaarheid 
zouden ook andere bestanden met een zelfde zorgvuldigheid in deze stelsels moeten worden geregi-
streerd.  
 
Het beheer van RD en NAP is in handen van de publieke sector. De beheerders hebben regelmatig over-
leg en treden naar buiten via een gezamenlijke website. Zo kan men overal in Nederland beschikken over 
de juiste positie in drie dimensies, die bovendien gekoppeld is aan de systemen die sinds het begin van 
de twintigste eeuw in Nederland in gebruik zijn. Via de rekenmodule RDNAPTRANS™ is ons nationale 
systeem rechtstreeks gekoppeld aan de Europese referentie systemen European Vertical Reference System 
(EVRS) voor de hoogte en ETRS voor de ligging. De parameters in RDNAPTRANS™ worden vastgesteld 
met behulp van het Actief GPS Referentie Systeem voor Nederland (AGRS.NL) en wanneer zonodig wor-
den die parameters bijgesteld. De koppeling met de Europese systemen wordt via coördinatie in de NCG 
verzorgd door het Kadaster, Rijkswaterstaat en de TU Delft door onder andere deel te nemen aan de  
EUREF-conferenties (European Reference Frame). Voor de koppeling van de hoogte uit GPS-metingen aan 
de hoogte bepaald uit waterpassing, speelt de geoïde een onmisbare rol en de zwaartekrachtbepaling 
draagt daar aan bij. Het Kadaster en het Landelijk Samenwerkingsverband GBKN zorgen er voor dat het 
juiste referentiesysteem wordt gebruikt voor de topografische gegevensbestanden, die gedeeltelijk zijn 
aangemerkt als basisregistratie. 
 
Van oudsher coördineert en adviseert de NCG met betrekking tot het geodetische referentiesysteem op 
land en heeft daarvoor een subcommissie in het leven geroepen. In de Subcommissie Mariene Geodesie 
komen de zgn. natte stelsels aan de orde. De internationale uitwisselbaarheid wat betreft inhoud, struc-
tuur maar vooral wat betreft de geodetische referentiestelsels heeft de aandacht van de NCG. 
 
Adviezen aan de publieke beheerders van de geodetische infrastructuur (Kadaster en Rijkswaterstaat) kun-
nen betrekking hebben op de inzet van de Europese Galileo-satellieten naast de Russische en Amerikaan-
se satellieten afgestemd op de behoefte van publieke en private sector. Coördinatie tussen publieke be-
heerders en private distributie kan nuttig zijn. Omdat op deze niche geen ander instituut actief is, zou 
men hier naast de wetenschappelijke benadering ook organisatorische adviezen moeten geven. De minis-
ter van VROM is aangesteld als de coördinerend bewindsman op het gebied van de geo-informatie en 
dient als zodanig toe te zien of de markt gecertificeerde coördinaten blijft gebruiken. Dit is niet alleen van 
belang voor landmeetkundige toepassingen, maar ook voor navigatiesystemen voor het verkeer te land en 
te water, de precisielandbouw, plaatsbepaling voor biologen, archeologen, de plaatsing van windturbines, 
de veiligheid i.v.m. gas- en olieleidingen en het verleggen van (veilige) scheepvaartroutes, etc.  
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4  Taken van de NCG 
 
 
De leden van de NCG ontwikkelen vanuit een wetenschappelijk perspectief een lange termijn visie op de 
rol van de geodesie en de geo-informatie in Nederland en daar buiten. Op basis hiervan staat de NCG 
voor de zes hieronder genoemde taken, zoals die ook al in de Beleidsnota van 1995 in een iets andere 
vorm zijn genoemd: 
 
4.1 Het coördineren en sturen van het fundamenteel en strategisch onderzoek in de geodesie en de 

geo-informatie in Nederland. 
4.2 Het vormen van een denktank voor de geodesie en de geo-informatie in Nederland. 
4.3 Het geven van adviezen over algemene beleidslijnen voor de geodesie en de geo-informatie reke-

ning houdend met de maatschappelijke ontwikkelingen. 
4.4 Het coördineren van de vertegenwoordiging van Nederland in internationale wetenschappelijke 

organisaties op het gebied van de geodesie en de geo-informatie. 
4.5 Het adviseren van het hoger onderwijs in de geodesie en de geo-informatie vanuit een weten-

schappelijk perspectief rekening houdend met de maatschappelijke behoeften. 
4.6 Het bijdragen aan de instandhouding en het up-to-date houden van de geodetische infrastructuur in 

Nederland. 
 
In vergelijking met 1995 is de rol van denktank als aparte taak genoemd, is het onderwijs apart vermeld – 
niet in één adem genoemd met het onderzoek – en is de kennisoverdracht opgenomen als onderdeel van 
de denktank. Een ander verschil is dat er nu consequent wordt gesproken over de geodesie en de geo-
informatie en niet alleen over de geodesie. 
 

4.1  Het coördineren en sturen van het fundamenteel en strategisch onderzoek in de geodesie  
en de geo-informatie in Nederland 

 
Het opstellen, beheren en bewaken van een onderzoeksagenda voor de geodesie en de geo-informatie is 
de kernactiviteit van de NCG. De basis voor de onderzoeksagenda is de voortdurende verkenning van het 
vakgebied vanuit wetenschappelijk perspectief met als doel richting te geven aan het denken over weten-
schappelijke ontwikkelingen en over het in verband daarmee te voeren beleid, rekeninghoudend met de 
maatschappelijke behoeften. 
  
Vanuit een onafhankelijke positie wil de NCG een regierol spelen bij het onderzoek in de geodesie en 
geo-informatie en het bewaken van de gegevensverzamelingen voor Koninkrijk der Nederlanden en het 
continentale plat met aandachtspunten als: 
 
– Het beheren van gegevens in 3D om het gelaagd gebruik van de leefomgeving te beheren. 
– Het monitoren van veranderingen in de tijd. 
– Het op elkaar afstemmen van objectdefinities (semantische interoperabiliteit), zodat ruimtelijke gege-

vens in Nederland met elkaar kunnen worden gecombineerd. 
– Het ontwikkelen van methoden om naar behoefte informatie uit ruwe sensorgegevens af te kunnen 

leiden. 
– Het ontwikkelen van methoden om gegevens op een kleine schaal (overzichten) automatisch te kunnen 

afleiden uit gegevens op een grote schaal. 
– Het ontwikkelen van methoden en middelen om gegevens via webservices snel toegankelijk te maken. 
– Het ontwikkelen van methoden voor het visualiseren van ruimtelijke gegevens op papier en beeld-

scherm. 
– Het koppelen van gegevens met verschillende ruimtelijke referentiestelsels en/of nauwkeurigheden. 
– Het ontwikkelen van scenario's voor de ontwikkeling van geo-informatie en haar infrastructuur. 
– Het standaardiseren van de logische operatoren voor het bewerken van geo-data. 
– Het coördineren van de Nederlandse bijdrage aan internationale initiatieven op het klassiek geodeti-

sche gebied, zoals zwaartekrachtmetingen en het AGRS. 
– Het verlenen van wetenschappelijke ondersteuning bij het beheer en de distributie van waarnemingen 

aan het systeem aarde. 
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4.2  Het vormen van een denktank voor de geodesie en de geo-informatie in Nederland 
 
De NCG wil en kan vanuit een wetenschappelijke invalshoek als onafhankelijke platform functioneren 
voor het stimuleren en uitwisselen van ontwikkelingen met betrekking tot de geodesie en de geo-
informatie. Binnen de NCG ontmoeten wetenschappers en gebruikers van de geodesie en de geo-
informatie elkaar. Zij hebben ieder op hun terrein de nationale en internationale contacten waardoor zij 
kennisnemen van de nieuwste ontwikkelingen. Ook de relatie met het geodetisch erfgoed wordt onder-
houden door het ondersteunen van de stichting De Hollandse Cirkel. Door op basis van technisch-
wetenschappelijke inzichten al die informatie met elkaar te delen kunnen nieuwe ideeën worden geboren, 
die in een invloedrijke omgeving tot nieuwe initiatieven leiden. Deelname van het bedrijfsleven en de 
publieke sector zijn hier naast de wetenschap gewenst om de maatschappelijke relevantie te bewaken. De 
NCG zal slagvaardig de maatschappij voorzien van ter zake doende informatie en de geodetische wereld 
attent maken op voor de geodesie en de geo-informatie belangwekkende trends. De NCG geeft daartoe 
o.a. publicaties uit met resultaten van wetenschappelijk onderzoek, studiedagen, etc. en beheert een ei-
gen website (www.ncg.knaw.nl). 
De informatie wordt zodanig inspirerend en op de daarvoor meest geschikte plaatsen bekend gesteld, dat 
bestuurlijk Nederland haar besluiten kan nemen op basis van de juiste feiten en wetenschappers hun 
inzichten en onderzoek kunnen afstemmen op deze informatie. 
Willen die initiatieven tot bloei komen, dan zal de NCG hier actief aan moeten werken door met behulp 
van de subcommissies en de taakgroepen studiedagen en andere bijeenkomsten voor te bereiden en de 
resultaten hiervan zonodig verder uit te werken.  
 

4.3  Het geven van adviezen over algemene beleidslijnen voor de geodesie en de geo-informatie  
rekening houdend met de maatschappelijke ontwikkelingen 

 
Op basis van onderzoek en kennis opgedaan tijdens discussies binnen de denktank worden gevraagd en 
ongevraagd adviezen opgesteld op het gebied van de geodesie en de geo-informatie. De adviezen kunnen 
gaan over algemene beleidslijnen, wetenschapsinhoudelijke zaken, maar ook over bijvoorbeeld het loop-
baanbeleid van onderzoekers of de Nederlandse bijdrage aan grote internationale projecten. Adviezen 
kunnen gericht zijn aan universiteiten, de overheid (o.a. via het GI-beraad), maar ook aan de diensten 
binnen de publieke sector of aan het bedrijfsleven. Om daadkrachtiger met adviezen naar buiten te ko-
men, moet een snelle procedure worden vastgesteld hoe adviezen uit de subcommissies snel kunnen 
worden bekrachtigd door de NCG. 
Adviezen en standpunten van de NCG zijn er niet alleen voor de vakgenoten, maar dienen ook door een 
breder publiek te worden begrepen. Zeker nu door leken op het gebied van de geodesie en de geo-
informatie steeds meer gebruik gemaakt wordt van technieken uit ons vakgebied. Denk hierbij aan de 
navigatie met behulp van GPS en de invloed van Google Earth. Door zich als NCG ook tot een breder 
publiek te richten wordt het vakgebied van de geodesie en de geo-informatie zichtbaar. Hiermee worden 
vragen over het vakgebied in de richting van onze beroepsgroep geleid en de toestroom van studenten in 
ons vakgebied bevorderd. Bij het uitbrengen van standpunten en adviezen zal hier extra aandacht aan 
worden besteed. 
 

4.4  Het coördineren van de vertegenwoordiging van Nederland in internationale wetenschappelijke 
organisaties op het gebied van de geodesie en de geo-informatie 

 
Internationaal speelt de NCG een rol bij de nationale vertegenwoordigingen in de EuroSDR (European 
Spatial Data Research) en de IAG (International Association of Geodesy), in het bijzonder de IAG Refe-
rence Frame Sub-Commission for Europe (EUREF). In overleg met betrokken universiteiten en diensten 
wijst de NCG nationale vertegenwoordigers voor deze organisaties aan. In de betrokken subcommissies 
van de NCG wordt de inbreng van de Nederlandse deelnemers gecoördineerd en wordt gerapporteerd 
over afspraken en informatie uit deze organisaties. Zo wordt ook de internationale gedachtegang beïn-
vloed met ideeën en ontwikkelingen in Nederland. 
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Voor de FIG (Fédération Internationale des Géomètres), de ICA (International Cartographic Association) en 
de ISPRS (International Society for Photogrammetry and Remote Sensing) is de Nederlandse vakvereniging 
GIN (Geo-Informatie Nederland) de aangewezen coördinator. Ook in Defensieverband worden internati-
onaal bindende afspraken gemaakt over referentiestelsels en standaarden voor geografische informatie 
binnen de NAVO en binnen de hydrografische wereld door de Internationale Hydrografische Organisatie 
(IHO). 
 
Momenteel is er een reeks internationale satellietmissies gaande of in voorbereiding, gedeeltelijk geïniti-
eerd vanuit de geodesie en van groot belang voor de geodesie. De NCG kan hierin een belangrijke rol 
spelen op nationaal niveau en als contactpunt optreden voor het internationale niveau. 
 
Een inventarisatie van de verschillende internationale overleggen kan worden gemaakt inclusief hoe de 
vertegenwoordiging van Nederland is geregeld. Vaak zal blijken dat de vertegenwoordiging goed gere-
geld is, maar door een snel onderzoek kunnen blinde vlekken en overlappen (bijv. IHO en CEN) zicht-
baar worden gemaakt.  
 

4.5  Het adviseren van het hoger onderwijs in de geodesie en de geo-informatie vanuit  
een wetenschappelijk perspectief rekening houdend met de maatschappelijke behoeften 

 
De NCG heeft de ambitie een rol te spelen voor het wetenschappelijk onderwijs en het hoger beroepson-
derwijs, vergelijkbaar en in aanvulling op de rol die zij al speelt voor het wetenschappelijk onderzoek. Er 
is een relatie met het onderzoek via het promotieonderzoek, dat door de NCG wordt gestimuleerd, en in 
mindere mate met de masterstudies. In de komende periode tot 2010 zal aan die rol inhoud worden ge-
geven. 
 
Eerst zal worden vastgesteld aan welke vakgenoten met welke geo-bagage de maatschappij behoefte heeft. 
Vanzelfsprekend heeft dit betrekking op de 'droge' en de 'natte' geodesie. Vervolgens kan men daaruit 
afleiden aan welk onderwijs behoefte is. Daartoe kan de NCG een platform bieden aan de onderwijsinsti-
tuten. Op dat platform kan men informatie uitwisselen over waar welke onderwijsmodules worden gege-
ven en kan men de modules van de verschillende instituten op elkaar afstemmen. De NCG wil geen rol 
als toezichthouder op het onderwijs. Zeker nu het onderwijs in de geodesie over meerdere faculteiten en 
zelfs universiteiten is verdeeld geraakt, ligt hier een adviserende taak voor een onafhankelijk onpartijdig 
instituut als de NCG. Dat wetenschap en (overheids)praktijk in één organisatie zijn verenigd is hier een 
groot voordeel. Het lijkt verstandig in verband met deze onderwijstaak ook een vertegenwoordiger van 
het HBO op te nemen in de subcommissie die zich hiermee gaat bezighouden. 
De uitvoerende taken in het onderwijs liggen hier, net als bij het onderzoek, bij de onderwijsinstituten 
zelf. 
 

4.6 Het bijdragen aan de instandhouding en het up-to-date houden van de geodetische infrastructuur 
in Nederland 

 
Voor alle geografische gegevensbestanden is een nationaal en internationaal referentiestelsel dat ook ge-
koppeld is aan de historische en toekomstige referentiestelsels een noodzaak. Omdat deze niche belegd is 
bij verschillende organisaties, zou de NCG, naast de wetenschappelijke benadering, hierover ook organi-
satorische adviezen moeten geven. De kennisborging op een dergelijk klein vakgebied verspreid over 
meerdere organisaties vraagt om een advies uit wetenschappelijk gezichtspunt. De minister van VROM is 
aangesteld als de coördinerend bewindsman op het gebied van de geo-informatie en dient als zodanig toe 
te zien of de markt gecertificeerde coördinaten blijft gebruiken. 
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5  Activeren van het beleidsplan 
 
 
Om het bovenstaande beleid te implementeren zal de Commissie de volgende acties in gang moeten 
zetten: 
 
5.1 Het benoemen van wetenschappers uit de aanpalende vakgebieden in de Commissie. 
5.2 De relatie met het bedrijfsleven organisatorisch vormgeven. 
5.3 De positie van de mariene geodesie binnen de NCG bezien. 
5.4 Een subcommissie onderwijs instellen. 
5.5 De denktank breder activeren door de subcommissies anders te organiseren. 
5.6 De zichtbaarheid van de NCG en haar vakgebied op de agenda plaatsen van de Commissie en de 

subcommissies en deze vergroten. 
5.7 Het inventariseren van de internationale contacten. 
5.8 De kennisborging van de geodetische infrastructuur bezien. 
 

5.1  Het benoemen van wetenschappers uit de aanpalende vakgebieden in de Commissie 
 
De geodesie en de geo-informatie maken gebruik van de informatie- en communicatietechnologie zeker 
waar het gaat over grote databestanden. Te overwegen is wetenschappers uit de ICT met als specialisatie 
grote gegevensbestanden in de NCG op te nemen. Anderzijds maken vele wetenschappers gebruik van 
ruimtelijke gegevens, waarbij de geodesie van dienst kan zijn. Te denken valt hier aan de aardweten-
schappen (tektoniek), de astronomie, de meteorologie en de remote sensing. De NCG zal in 2008 op-
nieuw vaststellen welke aanpalende wetenschappen en welke personen daaruit in de NCG vertegen-
woordigd dienen te zijn. 
 

5.2  De relatie met het bedrijfsleven organisatorisch vormgeven 
 
De kracht van de NCG wordt vaak toegeschreven aan de combinatie van wetenschap en praktijk. De 
NCG wil deze kracht bewaren voor de discussies in de Commissie, maar zeker ook in de subcommissies. 
Van oudsher wordt de praktijk vertegenwoordigd door de publieke sector. Enerzijds waren de publieke 
diensten de beheerders van de infrastructuur en anderzijds vond daar veel toegepast onderzoek plaats. 
Innovatie en toegepast onderzoek vinden tegenwoordig ook steeds meer plaats bij het bedrijfsleven. Het 
bedrijfsleven heeft zich per 1 januari 2008 georganiseerd in de koepel GeoBusiness Nederland, van 
waaruit een waardevolle bijdrage geleverd kan worden aan het werk van de NCG.  
 
De publieke sector wordt vertegenwoordigd door de hoofden van dienst die ook een rol spelen bij het 
beheer van de geodetische infrastructuur: de voorzitter van de Raad van Bestuur van het Kadaster, de 
Hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat Data-ICT-Dienst en de Chef der Hydrografie van het 
ministerie van Defensie. Verder kunnen geselecteerde vertegenwoordigers van andere publieke sectoren 
worden benoemd, zoals van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), van de Unie van Water-
schappen en van het KNMI. 
 
Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven nemen nu op persoonlijke titel deel aan het werk in een aantal 
subcommissies. Gelet op de ontwikkelingen is de vraag gerechtvaardigd of er ook een vertegenwoordiger 
van het bedrijfsleven deel moet uitmaken van de Commissie. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, 
zal het Dagelijks Bestuur in 2008 in overleg treden met GeoBusiness Nederland. Als uitgangspunt hierbij 
geldt dat een eventuele vertegenwoordiger uit het bedrijfsleven onafhankelijk opereert en ordentelijk 
gebruik maakt van de in de Commissie opgedane kennis. Vanzelfsprekend geldt dit ook voor de leden in 
de subcommissies. 
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5.3  De positie van de mariene geodesie binnen de NCG bezien 
 
De ontwikkeling van de plaatsbepaling op zee en het onderzoek naar de zee en de zeebodem (de 'natte' 
geodesie) heeft lange tijd nagenoeg onafhankelijk plaatsgevonden van de ontwikkeling van de geodesie 
op het land ('droge' geodesie). De wetenschappelijke ontwikkelingen maken die scheiding steeds kleiner, 
al kan men op zee nog steeds geen driepoot opstellen. Ook internationaal is de mariene geodesie nog 
steeds apart georganiseerd van de geodesie op het land. De mariene geodesie kent veel, onafhankelijk 
van het land opgeslagen, databestanden. 
De maatschappelijke vraagstukken op zee zijn bijv. de plaatsing van windturbines, veiligheid i.v.m. gas- 
en olieleidingen, en het verleggen van (veilige) scheepvaartroutes. Deze worden o.a. in het Integraal Be-
heerplan Noordzee 2015 (IBN2015) geadresseerd. Binnen het Interdepartementale Directeurenoverleg 
Noordzee (IDON) vindt afstemming plaats tussen de diverse departementen die zich bezighouden met 
vraagstukken op zee. Binnen Europa vindt momenteel afstemming plaats over een Europees maritiem 
beleid.  
 
Het is de vraag of deze problematiek een aparte positie van de mariene geodesie binnen de NCG vereist. 
Vervolgens is het dan de vraag of de opdracht van de Subcommissie Mariene Geodesie nog wel voldoet 
en of zij niet een veel meer integrerende opdracht zou moeten hebben. De Subcommissie zou de resulta-
ten uit de mariene organisaties meer bekendheid moeten geven voor de geodeten te land en mogelijk 
andersom. Nieuwe ontwikkelingen moeten het liefst samen worden opgestart. Met de plannen voor ei-
landen in de Noordzee voor onze kust is dat nu misschien wel het goede moment. 
In Frankrijk en Engeland is er momenteel veel aandacht voor de koppeling tussen nat (zee) en droog 
(land). Deze problematiek zou ook in Nederland meer aandacht moeten krijgen i.v.m. onder meer goed 
openbaar bestuur, ruimtelijke ordening, transport en rampenbestrijding.  
 
Nationaal is er binnen de natte sector een goede samenwerking op uitvoerend niveau tussen de Dienst 
der Hydrografie en Rijkswaterstaat Noordzee binnen het Nederlands Hydrografisch Instituut. Belangrijke 
internationale nautische samenwerking is al decennia lang goed georganiseerd door de Internationale 
Hydrografische Organisatie (IHO). Men heeft binnen de IHO goed werkende wereldwijde afspraken over 
standaardisering vanuit de analoge tijd tot nu in het informatietechnologietijdperk. Bij het ontwikkelen 
van standaarden voor het land dient rekening gehouden te worden met deze bestaande standaarden. De 
NCG zou hier aandacht voor moeten vragen. 
 
Op grond van al deze ontwikkelingen zal het Dagelijks Bestuur i.s.m. de voorzitter van de Subcommissie 
Mariene Geodesie de taken van de Subcommissie evalueren en zonodig een voorstel maken deze aan te 
passen. 
 

5.4  Een subcommissie onderwijs instellen 
 
Het Dagelijks Bestuur ontwikkelt in samenspraak met de onderwijsinstellingen een voorstel om een sub-
commissie onderwijs in te stellen (2008 – 2009). De subcommissie dient de toekomstige behoeften aan 
onderwijs in de geodesie en de geo-informatie in kaart te brengen, in Nederland en in een Europees per-
spectief, inclusief de behoeften aan trainingen en postacademische cursussen. Tevens kan de subcommis-
sie adviseren over wijze van organisatie van dit onderwijs in Nederland. De subcommissie treedt hierbij 
in overleg met het GIN. In de subcommissie wordt een vertegenwoordiger van het HBO opgenomen. 
 

5.5  De denktank breder activeren door de subcommissies anders te organiseren 
 
De coördinatie en de integratie van het werk van de subcommissies is nu een verantwoordelijkheid van 
het Dagelijks Bestuur, de ambtelijk secretaris en de subcommissievoorzitters die elkaar eens per jaar in de 
NCG ontmoeten. Naast de subcommissies die een toepassingsgerichte vakdiscipline behartigen (mariene 
geodesie, bodembeweging en zeespiegelvariatie) zijn er subcommissies die zich richten op technische,  
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wetenschappelijke, methodische en institutionele aspecten van geo-informatiebeheer (topografische ba-
sisbestanden, visualisatie, geo-informatie infrastructuur en geodetische infrastructuur). De respondenten 
zeiden meer samenhang tussen de subcommissies te willen. Door bij de benoemingen er voor te zorgen 
dat er personele unies van de leden uit beide soorten subcommissies ontstaan, wordt samenwerking en 
coherentie bevorderd. Dit is eveneens het geval met houden van gemeenschappelijke vergaderingen van 
twee of meerdere subcommissies. 
Om daadkrachtiger met adviezen naar buiten te kunnen komen, dient een snelle procedure te worden 
vastgesteld waarmee adviezen uit de subcommissies kunnen worden bekrachtigd door de NCG. Het Da-
gelijks Bestuur zal hiervoor uiterlijk in 2009 voorstellen ontwikkelen. 
  
In dit verband wordt het volgende opgemerkt. Op 1 januari 2008 is Nederland een onafhankelijk instituut 
voor toegepast onderzoek en specialistisch advies rijker. Het Waterloopkundig Laboratorium | Delft Hy-
draulics, GeoDelft, een deel van TNO Bouw en Ondergrond vormen dan samen met delen van Rijkswa-
terstaat het instituut Deltares. Het instituut zal beschikken over een unieke combinatie van kennis en erva-
ring op het gebied van water en ondergrond. Het is toonaangevend in het ontwikkelen, verspreiden én 
toepassen van kennis voor de duurzame inrichting en het beheer van kwetsbare deltagebieden. Deltares 
werkt voor - en samen met - de Nederlandse overheid, provincies, waterschappen en gemeenten, interna-
tionale overheden, kennisinstellingen én marktpartijen. De vestigingsplaatsen zijn Delft en Utrecht. 
Een relatie met dit instituut dient door de NCG overwogen te worden. Dit zou kunnen via een subcom-
missie. 
 
Op het gebied van de bodembeweging heeft het ministerie van Economische Zaken de TCBB (Technische 
Commissie BodemBeweging) ingesteld en binnen TNO Bouw en Ondergrond wordt een orgaan over de 
bodembeweging gevormd. De Subcommissie Bodembeweging en Zeespiegelvariatie van de NCG zal een 
relatie moeten opbouwen met deze commissies en de verschillende doelstellingen moeten verklaren. 
 

5.6  De zichtbaarheid van de NCG en haar vakgebied op de agenda plaatsen van de Commissie en de 
subcommissies en deze vergroten 

 
Het doel is om meer bekendheid te geven aan het vakgebied en de NCG; bij aanpalende wetenschappen 
om van elkaars kennis te profiteren en bij scholieren om meer studenten voor het vakgebied te werven. 
Het Dagelijks Bestuur doet hiervoor uiterlijk in 2009 een voorstel. 
 

5.7  Het inventariseren van de internationale contacten 
 
Opdracht verstrekken om een dergelijke inventarisatie uit te voeren. Het Dagelijks Bestuur voert deze 
inventarisatie in 2008 uit. 
 

5.8  De kennisborging van de geodetische infrastructuur bezien 
 
Het daartoe strekkende onderzoek vindt in 2008 plaats.  
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6 De organen van de NCG 
 

6.1  De Commissie 
 
De Commissie bestaat uit: 
 
– Verantwoordelijke leerstoelhouders van de universitaire instellingen op het gebied van de geodesie of 

de geo-informatie. Dat zijn momenteel: de TU Delft (L&R en OTB), Wageningen Universiteit, Universi-
teit Utrecht, Vrije Universiteit Amsterdam en het ITC. 

– Wetenschappers uit het vakgebied op persoonlijke titel. 
– Wetenschappers van de aanpalende wetenschapsdisciplines (te denken valt aan ICT, aardwetenschap-

pen, tektoniek, astronomie, meteorologie, kartografie, etc.) op persoonlijke titel. 
– Verantwoordelijk leidinggevenden uit de publieke sector op het gebied van de geodesie en de geo-

informatie. Dat zijn de voorzitter van de Raad van Bestuur van het Kadaster, de Hoofdingenieur-
directeur van de Rijkswaterstaat Data-ICT-Dienst, de Chef der Hydrografie van het ministerie van De-
fensie en naar keuze een vertegenwoordiger van de VNG, de Unie van Waterschappen en/of het KNMI. 

– De voorzitters van de subcommissies. 
 
De leden van de Commissie opereren onafhankelijk binnen de grenzen die door hun functie wordt be-
paald. 
De Commissie benoemt haar leden voor vijf jaar, een periode die de Commissie telkenmale met vijf jaar 
kan verlengen. De Commissie bestaat in beginsel uit maximaal 21 leden. 
De Commissie benoemt uit de twee eerst genoemde categorieën een voorzitter en een vicevoorzitter en 
daarbij minimaal één lid van het Dagelijks Bestuur (geen voorwaarden t.a.v. een categorie). Het Dagelijks 
Bestuur bestaat uit maximaal vijf leden. De benoemingstermijn is ook hier vijf jaar, met dien verstande dat 
de benoemingstermijn van het lidmaatschap van de Commissie hiermee automatisch wordt gesynchroni-
seerd.  
Verandering of afscheid van werkkring beëindigt het lidmaatschap en vereist een nieuwe benoeming. 
 
De Commissie voert de taken uit als genoemd in hoofdstuk 4 en vergadert daartoe minimaal eens per jaar. 
De Commissie kan daartoe subcommissies of taakgroepen instellen, met een gespecificeerd werkgebied 
c.q. taakomschrijving. 
 

6.2  Het Dagelijks Bestuur 
 
Het Dagelijks Bestuur draagt het beleid van de Commissie uit en geeft het standpunt vanuit wetenschap-
pelijk perspectief weer als door actuele gebeurtenissen de maatschappij daar behoefte aan heeft en treedt 
daartoe naar buiten. Dit kan ook op verzoek van een subcommissie of taakgroep. Zij is daarmee het enige 
gezicht naar buiten. Het Dagelijks Bestuur bereidt de vergaderingen van de Commissie voor. 
 
Het Dagelijks Bestuur draagt de voorzitter van de subcommissies voor aan de Commissie en benoemt de 
voorzitter van taakgroepen. Het Dagelijks Bestuur benoemt op voordracht van de voorzitter tevens de 
leden van subcommissies en taakgroepen. De benoemingstermijn is vijf jaar of zo lang de taakgroep in 
het leven is geroepen. Alle benoemingen zijn op persoonlijke titel. In verband met de onafhankelijkheid 
vertegenwoordigt een lid dus niet zijn werkgever of organisatie. Verandering of afscheid van werkkring 
beëindigt het lidmaatschap en vereist een nieuwe benoeming. 
Het Dagelijks Bestuur komt zo vaak als nodig bijeen, maar minstens vijf keer per jaar. 
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6.3  De subcommissies 
 
Een subcommissie wordt ingesteld door de Commissie om een gespecificeerd deelterrein van het weten-
schappelijke aandachtsveld te behartigen. De leden van de subcommissie opereren onafhankelijk binnen 
de grenzen die door hun functie wordt bepaald. Een subcommissie kiest uit haar midden een secretaris of 
een vicevoorzitter. Een subcommissie vergadert minimaal driemaal per jaar. Een subcommissie kan on-
derzoeksprojecten initiëren en begeleiden. De subcommissies organiseren met regelmaat (minstens een-
maal per jaar) bijeenkomsten met de thema's die zij binnen de subcommissie aan de orde hebben gehad. 
De subcommissies rapporteren jaarlijks over de voortgang van hun werkzaamheden aan het Dagelijks 
Bestuur.  
 
De Commissie evalueert minstens eenmaal in de vijf jaar het werk van de subcommissie en besluit over 
de voortzetting van het werk van de subcommissie. 
 

6.4  Taakgroepen 
 
Taakgroepen kunnen door de Commissie worden ingesteld met de opdracht een specifieke taak binnen 
een gestelde termijn uit te voeren. De voorzitter en de leden worden voor de duur van de taakgroep be-
noemd. 
 

6.5  Het Bureau 
 
Het Bureau is het uitvoerend orgaan van de NCG. Het geeft secretariële en organisatorische ondersteu-
ning aan de voorzitter, de vicevoorzitter en de onderscheiden organen binnen de Commissie. De ambte-
lijk secretaris woont de vergaderingen van de organen van de NCG bij. 
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7  Samenvatting 
 
 
De NCG is het Nederlandse platform van wetenschappers uit de geodesie en de geo-informatie met een 
georganiseerde band met de praktijk; zij bevordert de kwaliteit en de belangen van deze wetenschappen 
en zij zet zich in voor een optimale bijdrage aan de maatschappij. 
 
Vanuit een wetenschappelijk perspectief staat de NCG voor de zes hieronder genoemde taken: 
 
– Het coördineren en sturen van het fundamenteel en strategisch onderzoek in de geodesie en de geo-

informatie in Nederland. 
– Het vormen van een denktank voor de ontwikkeling van de geodesie en de geo-informatie in Neder-

land. 
– Het geven van adviezen over algemene beleidslijnen voor de geodesie en de geo-informatie rekening 

houdend met de maatschappelijke ontwikkelingen. 
– De coördinatie van de internationale vertegenwoordiging van Nederland wat betreft wetenschap en 

onderzoek in de geodesie en geo-informatie. 
– Het adviseren van het wetenschappelijk onderwijs in de geodesie en de geo-informatie vanuit een we-

tenschappelijk perspectief rekeninghoudend met de maatschappelijke behoeften.  
– Het bijdragen aan de instandhouding en het up-to-date houden van de geodetische infrastructuur in 

Nederland. 
 
Er wordt consequent gesproken over de geodesie en de geo-informatie en niet alleen over de geodesie. 
Hieronder wordt nu verstaan de inwinning, de verwerking en de distributie van ruimtelijke informatie, de 
analyse van de onderlinge geometrische relaties en de presentatie daarvan. Daartoe behoren de plaatsbe-
paling, de remote sensing, de rekentechnieken met grote vector- en rasterbestanden, de kwaliteitsbepaling 
van de ligging en de geometrische relaties, de kennis van structuren van databestanden en de navigatie. 
 

Acties 
 
– Het benoemen van wetenschappers uit de aanpalende vakgebieden in de Commissie (2008). 
– De relatie met het bedrijfsleven organisatorisch vormgeven (2008). 
– De positie van de mariene geodesie binnen de NCG bezien. 
– Een subcommissie onderwijs instellen (2008 – 2009). 
– De denktank breder activeren door de subcommissies anders te organiseren en een procedure voor 

adviezen te maken (2009). 
– De zichtbaarheid van de NCG en haar vakgebied op de agenda plaatsen van de Commissie en de sub-

commissies en deze vergroten (2009). 
– Het inventariseren van de internationale contacten (2008). 
– De kennisborging van de geodetische infrastructuur bezien (2008). 
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Bijlage 1 Personen die een bijdrage geleverd hebben aan de totstandkoming 
 van het beleidsplan 
 
 
Het Beleidsplan NCG 2008 is tot stand gekomen o.l.v. een stuurgroep bestaande uit: 
 
Prof.mr. J.W.J. Besemer  TU Delft OTB 
Prof.dr.ir. M. Molenaar ITC en NCG 
Prof.dr. M.J. Kraak  ITC 
F.H. Schröder NCG 
 
De concepten van het beleidsplan zijn geschreven door en op basis van interviews gehouden door ir. J. 
van der Linde (Kadaster; gedetacheerd bij de NCG) met: 
  
Prof.dr.ir. A.K. Bregt  Wageningen Universiteit en voorzitter Subcommissie Geo-Informatie 

Infrastructuur 
Dr.ir. F.J.J. Brouwer KNMI en GEO 
Prof.dr. S.A.P.L. Cloetingh VU faculteit Aard- en Levenswetenschappen 
Dr.ir. R.C.V. Feron  Rijkswaterstaat Data-ICT-Dienst 
Dr. S. Geertman Universiteit Utrecht 
Mr.ir. P.M. Laarakker Kadaster en EuroGeographics 
Kapitein-ter-zee F.P.J. de Haan  Dienst der Hydrografie en voorzitter Subcommissie Mariene Geodesie 
Prof.dr.ir. R.F. Hanssen TU Delft L&R 
N. Hooijman VROM en GI-beraad 
Ir. J. Jansen VNBG 
Prof.dr. R. Klees TU Delft L&R en voorzitter Subcommissie Bodembeweging en Zeespie-

gelvariatie 
Prof.dr. M.J. Kraak ITC 
Drs. M. Peersmann  TNO Bouw en Ondergrond 
Dr.ir. H. Quee voorzitter Subcommissie Geodetische Infrastructuur en Referentiesyste-

men 
Prof.dr. R.T. Schilizzi ASTRON 
Ir. J. ten Siethof BGI / GBN 
R. van de Velde  Geonovum 
Prof.dr.ir. M.G. Vosselman ITC en voorzitter Subcommissie Ruimtelijke Basisgegevens 
 
 
Het Beleidsplan is besproken en in grote lijnen vastgesteld in de vergadering van de Nederlandse Com-
missie voor Geodesie op 19 december 2007 en wordt naar verwachting in het voorjaar van 2008 defini-
tief door de Commissie vastgesteld. 
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Bijlage 2 Samenstelling van de organen van de NCG 
 
 
Onderstaande gegevens zijn bijgewerkt tot en met 16-6-2008. 
 

De Commissie 
 
Prof.dr.ir. P.J.G. Teunissen  voorzitter; TU Delft 
Prof.dr.ir. M. Molenaar  vicevoorzitter; rector van het ITC 
Mr.ir. J.C. Anneveld GeoBusiness Nederland 
Prof.mr. J.W.J. Besemer Kadaster; TU Delft 
Prof.dr.ir. A.K. Bregt  Wageningen UR 
Dr.ir. F.J.J. Brouwer  hoofddirecteur KNMI 
Mw. drs. Th.A.J. Burmanje  voorzitter Raad van Bestuur Kadaster 
Kapt. t.z. F.P.J. de Haan  Chef der Hydrografie 
Prof.dr.ir. R.F. Hanssen  TU Delft  
Mw. G. Harteveld HID Rijkswaterstaat DID 
Prof.dr. R. Klees  TU Delft 
Prof.dr. M.J. Kraak  ITC 
Ir. C.W. Nelis  VNG 
Prof.dr.ir. P.J.M. van Oosterom  TU Delft 
Dr.ir. H. Quee  voorzitter Subcommissie Geodetische Infrastructuur en Referentiesystemen 
Prof.dr. D.G. Simons  TU Delft 
Prof.dr.ir. M.G. Vosselman  ITC 
Prof.dr. R.F. Rummel corresponderend lid; TU München 
 
 

Dagelijks Bestuur 
 
Prof.dr.ir. P.J.G. Teunissen  voorzitter 
Prof.dr.ir. M. Molenaar  vicevoorzitter 
Prof.mr. J.W.J. Besemer  
Dr.ir. F.J.J. Brouwer 
Mw. drs. Th.A.J. Burmanje 
Prof.dr. R. Klees 
Prof.dr.ir. M.G. Vosselman 
 
 

Bureau 
 
F.H. Schröder  ambtelijk secretaris 
H.W.M. Verhoog-Krouwel  secretariaatsmedewerkster 
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Subcommissie Bodembeweging en Zeespiegelvariatie 
 
Prof.dr.ir. R.F. Hanssen  voorzitter; TU Delft 
Dr. B. Dost  KNMI 
Dr. P.A. Fokker  TNO Bouw en Ondergrond 
Ir. A.P.E.M. Houtenbos  
Mw. dr. C. Katsman  KNMI 
Ir. A.J.M. Kösters  Rijkswaterstaat DID 
Drs. G.A.M. Kruse  Deltares 
Drs. G. de Lange TNO Bouw en Ondergrond 
Dr. W.T.B. van der Lee  Rijkswaterstaat Waterdienst 
Ir. W.A. Paar  Minerals Akzo Nobel Salt b.v. 
Dr.ir. F. Schokking MSc DIC  GeoConsult 
Prof.dr.ir. F.B.J. Barends  TU Delft, Deltares (agenda lid) 
J.H. ten Damme  (agenda lid) 
Prof.dr. R. Klees  TU Delft (agenda lid) 
 

Subcommissie Geodetische Infrastructuur en Referentiesystemen 
 
Dr.ir. H. Quee  voorzitter 
Ir. J. van Buren  secretaris; Kadaster 
Dr.ir. P. Ditmar  TU Delft 
Ir. A.J.M. Kösters  Rijkswaterstaat DID 
Dr.ir. H. van der Marel  TU Delft 
Ir. M.W. Schram  Kadaster 
 

Subcommissie Geo-Informatie Infrastructuur 
 
Prof.dr.ir. A.K. Bregt  voorzitter; Wageningen UR 
Ir. J. Kooijman  secretaris; TNO Bouw en Ondergrond 
Drs. N.J. Bakker  Topografische Dienst Kadaster 
Prof.mr. J.W.J. Besemer  Kadaster; TU Delft 
Ir. G. Boekelo  Grontmij 
Dr. L. Breure  UU 
Ir. J.D. Bulens  Wageningen UR 
Dr. M.J.M. Grothe  Rijkswaterstaat DID 
Ir. L. Heres Rijkswaterstaat DID 
Drs. C.W. Quak  TU Delft 
Ing. M.  Reuvers  Geonovum 
C.J. de Zeeuw Msc. Kadaster 
 

Subcommissie Mariene Geodesie 
 
Kapt. t.z. F.P.J. de Haan voorzitter; Dienst der Hydrografie 
Ir. L.L. Dorst  secretaris; Dienst der Hydrografie 
Ir. M.E.E. Haagmans  Rijkswaterstaat DID 
Dr.ir. C.D. de Jong  Fugro-Intersite B.V. 
Ir. R.E. van Ree  Maritiem Instituut Willem Barentsz 
Ing. C.A. Scheele  NLDA - KIM 
Prof.dr. D.G. Simons  TU Delft 
Mw. dr.ir. M. Snellen  TU Delft 
Prof.dr. R. Klees  TU Delft (agenda lid)  
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Subcommissie Ruimtelijke Basisgegevens 
 
Prof.dr.ir. M.G. Vosselman  voorzitter; ITC 
Drs. R. van Essen  Tele Atlas 
Ir. L. Heres Rijkswaterstaat DID 
Ir.drs. A.J. Klijnjan  Kadaster 
Ir. R.J.G.A. Kroon  Geodelta B.V. 
Prof.dr.ir. P.J.M. van Oosterom  TU Delft 
Ir. R.P.E. van Rossem Ministerie van VROM 
Mw. dr. J.E. Stoter  ITC 
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Bijlage 3   Afkortingen 
 
 
3D driedimensionaal 
AGRS.NL Actief GPS Referentie Systeem Nederland 
AHN Actueel Hoogtebestand Nederland 
ASTRON Stichting Astronomisch Onderzoek Nederland 
BGI Bedrijvenplatform Geo-Informatie 
CEN Comité Européen de Normalisation 
ETRS European Terrestrial Reference System 
EUREF European Reference Frame 
EuroSDR European Spatial Data Research 
EVRS European Vertical Reference System 
FIG Fédération Internationale des Géomètres 
GBKN Grootschalige Basiskaart Nederland 
GEO Group on Earth Observations 
GEOSS Global Earth Observation System of Systems 
GI-beraad beraad voor Geo-Informatie 
GIN Geo-Informatie Nederland 
GIMA Geographical Information Management and Applications 
GPS Global Positioning System 
IAG International Association of Geodesy 
IBN2015 Integraal Beheerplan Noordzee 2015 
ICA International Cartographic Association 
ICT informatie- en communicatietechnologie 
IDON Interdepartementale Directeurenoverleg Noordzee 
IHO International Hydrographic Organization 
INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe 
ISPRS International Society for Photogrammetry and Remote Sensing 
ITC International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation 
KNAW Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 
KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 
L&R faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek TU Delft 
NAP Normaal Amsterdams Peil 
NAVO Noord-Atlantische Verdragsorganisatie 
NCG Nederlandse Commissie voor Geodesie 
OTB Onderzoeksinstituut OTB 
RAK Raad voor Aarde en Klimaat 
RCG Rijkscommissie voor Geodesie 
RD Rijksdriehoeksmeting 
RDNAP Samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat en het Kadaster 
RGI Ruimte voor Geo-Informatie 
TCBB Technische Commissie Bodembeweging 
TNO Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek 
TOP10NL Topografisch vectorbestand 1:10.000; opvolger van TOP10vector 
TU Technische Universiteit 
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
VROM (ministerie van) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
VU Vrije Universiteit 
WGS World Geodetic System 
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