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Samenvatting 

Namens de gemeenten is deelgenomen aan een Europese aanbesteding voor de overheidsbrede 
.nkoop van beeldmateriaal (luchtfoto's en panoramabeeiden). Uit de inschrijvingen is naar voren 
gekomen dat de kosten anderhalf keer hoger uitvallen dan het van te voren afgesproken 
plafondbedrag. Alternatieven zoals het verlagen van de specificaties of het loskoppelen van de 
lucht- en panoramafoto-s zijn voor de gemeenten als collectief ongewenst, zodat besloten is niet 
langer aan het initiatief tot overheidsbrede inkoop van beeldmateriaal deel te nemen Dit betekent 
dat u voor 2012 en 2013 zelf de door u benodigde luchtfoto's en panoramabeeiden zult moeten 
inkopen. 



VÏUG 
Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten 

I 
I 

Aan de leden 

informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) 

(070) 373 8020 

betreft ons kenmerk datum 

Gemeentelijke deelname aan BABVI/U201102036 9 december 2011 

overheidsbrede inkoop Lbr. 11/076 

beeldmateriaal beëindigd 

Geacht college en gemeenteraad, 

Medio september informeerden we u per ledenbrief (Lbr. 11/056) dat de gemeenten meedoen aan 

het initiatief tot overheidsbrede inkoop van beeldmateriaal. Twee jaar lang zouden gemeenten 

voor een jaarlijkse bijdrage van maximaal € 4,2 miljoen over lucht- en panoramafoto's beschikken 

die ze konden gebruiken voor het uitvoeren van hun (wettelijke) taken en processen 

Op initiatief van het Beraad voor de Geo-lnformatie en in opdracht van het ministerie van 

Infrastructuur en Milieu hebben het Kadaster en het Waterschapshuis de Europese aanbesteding 

voor de overheidsbrede inkoop van het beeldmateriaal gestart. Uit de inschrijvingen is echter naar 

voren gekomen dat de kosten anderhalf keer hoger zouden zijn dan het van te voren afgesproken 

plafondbedrag. Alternatieven zoals het verlagen van de specificaties of het loskoppelen van de 

lucht- en panoramafoto's zijn voor de gemeenten als collectief ongewenst, zodat besloten is niet 

langer aan het initiatief tot overheidsbrede inkoop van beeldmateriaal deel te nemen. 

Via een bericht op onze website d.d. 25 oktober 2011 ("Overheidsbrede aanbesteding 

beeldmateriaal gestopt", http://www.vnq.nl/smartsite.dws?id=111192) hebben we dit besluit reeds 

gecommuniceerd. Door middel van deze ledenbrief willen we u graag nader over het besluit en de 

afwikkeling ervan informeren. 

Doorstart onmogelijk 
Een mogelijkheid om binnen het vastgestelde budget te blijven, is het bijstellen van de 

specificaties. Teveel gemeenten hebben voor het uitvoeren van hun taken en processen echter 

behoefte aan een bepaalde kwaliteit luchtfoto's, zodat de grondresolutie hiervan niet verder kan 

worden aangepast. Ook het afzien van de panoramafoto's ten gunste van de luchtfoto's is geen 

goede optie aangezien teveel gemeenten behoefte hebben aan beide soorten beeldmateriaal. 

http://www.vnq.nl/smartsite.dws?id=111192


Dit overwegende heeft de VNG in overleg met haar vertegenwoordiger in het Beraad voor de Geo-

Informatie en haar vertegenwoordigers in de landelijke stuurgroep beeldmateriaal besloten om de 

gemeentelijke deelname aan het initiatief tot overheidsbrede inkoop van beeldmateriaal te 

beëindigen. Gemeenten doen niet mee aan de doorstart van het landelijke initiatief. Deze doorstart 

betreft alleen maar de luchtfoto's waarbij is gekozen voor een grondresolutie van 10 /12,5 cm en 

25 cm en waarbij de controle op de luchtopnamen in eigen beheer wordt uitgevoerd. 

Zelf beeldmateriaal inkopen 

Gevolg van het besluit te stoppen met de gemeentelijke deelname aan de overheidsbrede inkoop 

van beeldmateriaal is dat gemeenten voor 2012 en 2013 zelf de door hen benodigde lucht- en 

panoramafoto's moeten inkopen. 

De twee geplande uitnamen uit het Gemeentefonds van jaarlijks € 4,2 miljoen in 2012 en 2013 

gaan niet door. Wel zullen de kosten die het Kadaster en het Waterschapshuis namens de 

gemeenten voor de Europese aanbesteding hebben moeten maken, te weten € 0,3 miljoen, via 

het Gemeentefonds worden verrekend. Voor dit bedrag zijn aanbestedingsdocumenten ontwikkeld 

(zie www.aanbestedinqskalender.nl en zoeken op "beeldmateriaal"), waarvan u gebruik kunt 

maken bij de eigen opdrachtverlening. 

Waarschijnlijk heeft u bij het opstellen van uw begroting rekening gehouden met de geplande 

uitnamen uit het Gemeentefonds voor de overheidsbrede inkoop van beeldmateriaal. U zult dit 

bedrag waarschijnlijk nodig hebben voor uw eigen opdrachtverlening, waarvoor uw ambtelijk 

apparaat mogelijk al voorbereidingen heeft getroffen naar aanleiding van eerdere berichtgeving op 

de VNG website en de website van het landelijk initiatief www.beeldmateriaal.nl. 

De aanbesteding van uw luchtfoto's dient u voor het vliegseizoen (komende winter) geregeld te 

hebben. Ons is bekend dat hiervoor de volgende opties worden gekozen: 

1. Zelf opdracht verlenen; 

2. Aansluiten bij een regionaal samenwerkingsverband dat opdracht verleent; 

3. Inkopen van luchtopnamen doorstart landelijk initiatief1. 

Met betrekking tot uw aanbesteding van de panoramafoto's adviseren we u de looptijd en 

voorwaarden van het contract goed in de gaten te houden. Over twee jaar zullen de partijen die nu 

een doorstart maken, de resultaten evalueren en ontstaat er een nieuw moment waarop over 

overheidsbrede samenwerking zal worden nagedacht. Daarnaast verwachten we dat gemeenten 

1 De deelnemende overheden aan het landelijk initiatief kopen gebruiksrecht. Dit betekent dat de 

leverancier die de aanbesteding gegund krijgt dezelfde luchtopnamen mag verkopen aan derden, 

waaronder gemeenten. Indien een gemeente deze luchtopnamen wil verkrijgen, moet de 

gemeente hierover zelf afspraken maken met de betreffende leverancier. Het Waterschapshuis is 

voornemens om op 16 december 2011 de voorlopige gunning kenbaar te maken. Voor meer 

informatie zie www.beeldmateriaal.nl. 
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net als bij luchtfoto's ook op het terrein van de panoramabeeiden steeds vaker met elkaar gaan 

samenwerken. Uw huidige contracten zouden een nieuwe vorm van samenwerking niet in de weg 

mogen staan. 

Tot slot 

We betreuren het zeer dat de overheidsbrede inkoop van beeldmateriaal op het laatste moment 

toch niet door kan gaan, maar hopen dat u de genomen beslissing begrijpt en dat u er in slaagt 

om, net als in voorgaande jaren, zelf de door u benodigde lucht- en panoramafoto's in te kopen. 

Indien u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen 

met het VNG Informatiecentrum (telefoon: 070-3738393 of e-mail: informatiecentrum(5>vng.nl). 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

mr. R.J.J.M. Pans 

voorzitter directieraad 

Deze ledenbrief staat ook op www.vnq.nl onder brieven. 
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