
13:30 Ontvangst, socializing Den Haag 

14:00 Welkom & Agenda Jan Roodzand & Johan van Arragon 

14:05 

 

Provinciale taken en de plaats van geo-informatie 

Gemma Smid-Marsman,directeur Ruimte en Mobiliteit, geeft een 
korte presentatie over de rol en taken van de provincie en het 
gebruik van geo-informatie en geo-ICT. Zij is ook lid namens de 
provincies van GI-beraad en Stuurgroep INSPIRE. 

Gemma Smid-

Marsman 

directeur Ruimte 

en Mobiliteit 

14:20 

 

Hoe hebben we GIS en geo-informatie georganiseerd?  

Evert, gaat in op de organisatorische kant van GIS en geo-informatie 
binnen de provincie. Welke geo-informatie is er, hoe beheren we dat 
en hoe ontsluiten we de data zodat de organisatie gebruik van de 
geo-informatie en GIS-tools kan maken.  

Evert Wind  
teamleider 

bedrijfsinformatie  

(waaronder geo-info) 

 

14.40 Democratische data: open data in Zuid-Holland  

Open data is in korte tijd gemeengoed geworden bij de overheid. 
Zeker bij geodata. In vogelvlucht zullen de belangrijkste ontwikke-
lingen bij de provincie benoemd worden. Daarbij is speciale aandacht 
voor de samenwerking van de provincie met de Haagse Hogeschool. 

Bart Spee 

Senior geodata-

specialist 

15:00 Samen kom je verder: provinciale geo-samenwerking 
Vanaf het begin werken provincies samen op het gebied van geo-
informatie. Kennisdeling, maar ook gezamenlijke aanschaf van data, 
ontwikkeling van toepassingen en integrale programma’s als 
INSPIRE en ProGideon. Dat levert producten op als Flamingo, 
Risicokaart, en Provinciaal GeoRegister. Het kost tijd, maar samen 
weet je meer, bereik je meer en ben je goedkoper uit 

Johan van Arragon 

IT-adviseur en 

voorzitter ppGeo 

15:20 Discussie eerste blok, aansluitend korte pauze Allen 

16:00 Geo-informatie in beleidsontwikkeling 

Matthijs neemt u mee in de wereld van beleidsontwikkeling. Hij laat 
voorbeelden zien over het gebruik van geo-informatie en geo-ICT 
systemen bij beleidsontwikkeling. Daarnaast gaat hij in op de wijze 
waarop de provincie haar beleidsinformatie ontsluit. Hij eindigt met 
een doorkijk naar de toekomst. 

Mathijs van Niel  

Ruimte en Wonen 

+ programmaleider 

van de Staat van 

Zuid-Holland  

16:30 Geo-informatie in de uitvoering  

550 kilometer provinciale weg, 141 kilometer vaarweg, honderden 
tunnels, bruggen en viaducten en nog veel meer. Dat is wat de 
provincie beheert, onderhoudt en bedient om u van A naar B te laten 
rijden of varen. Om te zorgen dat u veilig in B aankomt, zijn er 
stoplichten, verkeersborden en lantaarn-palen. En om dat alles heen 
bomen, struiken, gras. Geo-informatie vertelt waar het allemaal staat 
en ligt, in welke staat van onderhoud en wat er verder nodig is om 
het in goede conditie te houden. 

Alex Damhuis 

hoofd bureau  

Geo-informatie 

Dienst Beheer 

Infrastructuur. 

17:00 Afsluiting, napraten met een drankje        

Kenniskring bijeenkomst 
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