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Samenvatting 

Onlangs heeft de VNG aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu bevestigd dat gemeenten 
meedoen aan het initiatief tot overheidsbrede inkoop van beeldmateriaal. In opdracht van het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu nemen het Waterschapshuis en het Kadaster de inkoop van 
lucht- en panoramafoto's voor hun rekening, waarna gemeenten de opgeleverde producten 
kunnen gebruiken voor het uitvoeren van hun (wettelijke) taken en processen. 
Via twee vertegenwoordigers in de landelijke stuurgroep beeldmateriaal hebben gemeenten 
invloed op de productspecificaties en de aansturing van de uitvoeringsorganisatie. De 
gemeentelijke bijdrage aan het initiatief van jaarlijks € 4,2 miljoen excl. BTW verloopt via het 
Gemeentefonds. In 2012 en 2013 wordt dit bedrag uitgenomen, waarna er opnieuw een besluit 
volgt over de deelname van gemeenten aan het initiatief. 

De VNG adviseert u de ontwikkelingen rondom de overheidsbrede inkoop van beeldmateriaal 
goed in de gaten te houden via www.beeldmateriaai.nl en hier rekening mee te houden bij het 
nemen van besluiten ten aanzien van uw huidige contracten op het gebied van beeldmateriaal. 

http://www.beeldmateriaai.nl
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Geacht college en gemeenteraad, 

Onlangs heeft de VNG aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu bevestigd dat gemeenten 
meedoen aan het initiatief tot overheidsbrede inkoop van beeldmateriaal (luchtfoto's en 
panoramafoto's). In deze ledenbrief wordt u over dit landelijke initiatief geïnformeerd. 

Aanleiding 
Het inwinnen van beeldmateriaal is geen wettelijke taak voor gemeenten. Desondanks worden 
luchtfoto's en panoramafoto's (360 graden foto's) massaal door gemeenten gebruikt voor: 

• het signaleren van mutaties en het karteren voor de Basisregistraties Adressen en 
Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en Waardering 
Onroerende Zaken (WOZ); 

• het interpreteren van terreinsituaties voor bijvoorbeeld vergunningen of beheer en 
onderhoud zonder altijd naar buiten te hoeven; 

• het als ondergrond dienen in gis/webviewers; 

• het maken van presentaties, visualisaties, overzichten en posters; 

• het beheer van civieltechnische infrastructuur (wegen, groen). 

Beeldmateriaal dat al door anderen (denk aan Google Earth / Streetview) is ingewonnen, is voor 
gemeenten niet actueel genoeg en van onvoldoende kwaliteit. Zodoende winnen gemeenten ieder 
jaar zelf beeldmateriaal in, wat hoge kosten met zich meebrengt. 

Gemeenten zijn niet de enigen die jaarlijks luchtfoto's en panoramafoto's laten maken. Andere 
overheden, zoals waterschappen, provincies, het Kadaster, Prorail en diverse ministeries, hebben 
ook behoefte aan beeldmateriaal. Dit was reden voor het Beraad voor de Geo-lnformatie (Gl-
Beraad1) om het initiatief te nemen om te komen tot een gezamenlijke, overheidsbrede aanschaf 

Het Gl-Beraad is in 2006 ingesteld door de minister van VROM. In het Gl-Beraad zitten vertegenwoordigers 



en beschikbaarstelling van beeldmateriaal. 

Voordelen overheidsbrede inkoop 
De businesscase van het initiatief laat een positief saldo van 12,2 miljoen euro (netto contante 
waarde op basis van een looptijd van 15 jaar) zien. De baten van overheidsbrede inkoop van 
beeldmateriaal bestaan vooral uit een besparing op aankoopkosten en efficiënter ingerichte 
aanbestedingstrajecten. Dit geldt ook voor gemeenten. Gemeenten hoeven zich geen zorgen 
meer te maken over de aanbesteding en het eindresultaat. Zij krijgen een product geleverd dat 
voor bovengenoemde doeleinden kan worden gebruikt. 

Daarnaast zijn er kwalitatieve voordelen. Er wordt een eenduidige standaard gecreëerd, waardoor 
uitwisseling en samenwerking eenvoudiger wordt (alle overheidsorganisaties kijken naar hetzelfde 
plaatje). Het productieproces wordt gestroomlijnd: er gaan niet langer meerdere vliegtuigen de 
lucht in om hetzelfde gebied te fotograferen. Alle partijen, waaronder gemeenten, krijgen actueel 
en doelmatig beeldmateriaal tot hun beschikking. 

Met het oog op de te behalen voordelen bij overheidsbrede inkoop van beeldmateriaal heeft een 
stuurgroep met vertegenwoordigers van VNG2, IPO, waterschappen, Prorail, Kadaster, 
Rijkswaterstaat en de ministeries van ELI, BZK en l&M de productspecificaties, organisatie en 
kostenverdeelsleutel nader uitgewerkt. 

Productspecificaties 
Bij een succesvolle aanbesteding zullen vanaf medio 2012 jaarlijks voor de hele overheid de 
volgende producten beschikbaar komen: 

1. lage resolutie luchtfoto's (voorjaar/zomer). De lage resolutie luchtfoto is een 
landsdekkende luchtfoto met een grondresolutie van 25 cm en bijbehorend infrarood 
beeld. De beelden komen als orthofotomozaïek beschikbaar. 

2. hoge resolutie luchtfoto's (bladloos seizoen). De hoge resolutie luchtfoto is een 
landsdekkende kleurenluchtfoto met een grondresolutie van ca.7,5 cm, met uitzondering 
van het Schipholgebied waar een resolutie van 11 cm wordt opgeleverd3 

3. 360 graden foto's. Dit betreft sferische 360 graden kleuren panoramafoto's van de 
openbare ruimte op straatniveau, die ook voor meetdoeleinden geschikt zijn. 

op directie niveau van de ministeries van ELI, l&M, Defensie, BZK, Kadaster, VNG, IPO, Unie van 
Waterschappen en TNO. Het Gl-Beraad adviseert de minister van Infrastructuur en Milieu, welke 
verantwoordelijk is voor de coördinatie van de geo-informatie in Nederland. Han Polman (burgemeester 
Bergen op Zoom) vertegenwoordigt de VNG in het Gl-Beraad. 
2 In de landelijke stuurgroep beeldmateriaal wordt de VNG vertegenwoordigd door Ad van der Meer van de 
gemeente Amsterdam (E: a.vanderrneeri@dpg.arnsterdam.rii) en Chris Nelis van de gemeente Vlaardingen 
(E: ehris.nelisgiviaardinqen.nO, 
3 De lagere resolutie in de TMA zone rond Schiphol is een compromis tussen praktische haalbaarheid en 
beschikbare financiën. Deze resolutie is voldoende voor bijhouding van de Basisregistratie Grootschalige 
Topografie (BGT) uit stereobeeiden. 
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Voor al het in te winnen beeldmateriaal wordt het gebruiksrecht voor de gehele Nederlandse 
overheid verkregen. Het gebruiksrecht is hierbij gedefinieerd als: 

het eeuwigdurend gebruiksrecht voor binnen de opdracht ingewonnen en geleverde 
producten ten behoeve van al het huidig en toekomstig gebruik voor de uitoefening van 
openbare taken van de Nederlandse overheid; 
alle wettelijk toegewezen dan wel nog toe te wijzen overheidstaken; 
bestaande en nieuwe bedrijfsprocessen binnen de gehele overheid; 
alle overheidspublicaties; 
beschikbaar aan derden voor opdrachten of onderzoek. 

Organisatie en zeggenschap 
Namens de aan het initiatief deelnemende overheden treedt het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu op als opdrachtgever. Het ministerie heeft opdracht verleend aan het Waterschapshuis en 
het Kadaster voor het inrichten van de uitvoeringsorganisatie en de realisatie van het initiatief. Het 
Waterschapshuis zorgt voor de productiekant van het initiatief (inkoop en onafhankelijke 
kwaliteitscontrole) en het Kadaster zorgt voor de ontsluiting (opslag, beheer en distributie). 
De landelijke stuurgroep beeldmateriaal is verantwoordelijk voor de aansturing van de 
uitvoeringsorganisatie. De kennis en ervaring van (samenwerkingsverbanden van) gemeenten 
wordt uitdrukkelijk door de stuurgroep bij het landelijke initiatief betrokken. 

Kosten en financiering 
Om het initiatief te financieren zijn een kostenverdeelsleutel en plafondbedragen voor elk van de 
deelnemende partijen vastgesteld, gebaseerd op de kosten die de huidige partijen op dit moment 
maken voor het inwinnen van beeldmateriaal. Het is namelijk niet de bedoeling dat deelnemende 
partijen duurder uit zijn door de samenwerking. Na twee jaar wordt het initiatief geëvalueerd, 
waarna de plafondbedragen en kostenverdeelsleutel waar nodig kunnen worden aangepast. 
De bijdrage van gemeenten in de financiering van het initiatief is voor de eerste twee jaren 
vastgesteld op jaarlijks € 4,2 miljoen excl. BTW en zal via een uitname uit het Gemeentefonds 
verlopen met ingang van 2012. De Septembercirculaire 2011 zal nadere informatie bevatten over 
de verdeling van het bedrag over de gemeenten. 

De uitname uit het Gemeentefonds dekt alleen de kosten exclusief BTW en wordt gezien als een 
betaling aan het Waterschapshuis (als regisserend lichaam) voor door het samenwerkingsverband 
geleverde prestaties jegens de gemeenten. Het Waterschapshuis is gehouden over de producten 
BTW aan te rekenen en af te dragen. Om de gemeenten in de gelegenheid te stellen de over de 
kosten te betalen BTW bij het BTW-compensatiefonds te declareren, is met het Rijk en de 
uitvoerders van het initiatief de volgende afspraak gemaakt: 

ledere gemeente ontvangt in 2012 en 2013 een rekening van het Waterschapshuis. Hierop staat 
het door de betreffende gemeente te betalen bedrag inclusief BTW en de vermelding dat het netto 
gedeelte middels het Gemeentefonds is voldaan. Het BTW deel van de factuur dient de gemeente 
zelf aan het Waterschapshuis te voldoen. Na ontvangst van de factuur en betaling van het in 
rekening gebrachte BTW bedrag aan het Waterschapshuis kan de op de factuur vermelde BTW 
door de gemeente worden gedeclareerd bij het BTW-compensatiefonds. 
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Binnenkort zult u een aparte VNG ledenbrief ontvangen waarin deze procedure nader wordt 
toegelicht. 

Advies VNG 
Begin augustus is de Europese aanbesteding van start gegaan. Mocht uit de inschrijvingen blijken 
dat de kosten hoger zijn dan het van te voren vastgestelde plafondbedrag dan zal niet tot gunning 
worden overgegaan en komt in 2012 geen beeldmateriaal beschikbaar. 
We raden u aan de ontwikkelingen rondom de overheidsbrede inkoop van beeldmateriaal goed in 
de gaten te houden via de internetpagina www.beeldmateriaal.ni en hier rekening mee te houden 
bij het nemen van besluiten ten aanzien van uw huidige contracten op het gebied van 
beeldmateriaal. Voor het zo nodig (vroegtijdig) beëindigen of veranderen van lopende 
overeenkomsten zal uw gemeente zelf in contact moeten treden met de betreffende leverancier. 

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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