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Uw kenmerk 

Geachte professor Van Oosterom, beste Peter, 

Het initiatief van de TU Delft om, samen met andere kennispartners, een 
grootschalige onderzoeksfaciliteit "Maps4Science" te ontwikkelen spreekt ons zeer 
aan. Rijkswaterstaat (RWS) is de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu en ontwikkelt en beheert de nationale netwerken op 
duurzame wijze. Wij werken voor de maatschappij aan: 

• Droge voeten 
• Voldoende en schoon water 
• Vlot en veilig verkeer over weg en water 
• Betrouwbare en bruikbare informatie 

Door dit omvangri jk takenpakket is RWS een grote speler op het gebied van data 
acquisitie, verwerking en gebruik van data. 

Met deze brief steunt RWS uw initiatief voor de ontwikkeling van de 
onderzoeksfaciliteit Maps4Science. Deze onderzoeksfaciliteit stelt de Nederlandse 
geo-wetenschap in staat om op hun terrein tot de top van de wereld te blijven 
behoren. Het verder uitbouwen van deze kennisinfrastructuur is voor organisaties 
als RWS van groot belang. RWS kan daarbij zowel de rol van leverancier van data 
als de rol van opdrachtgever van onderzoek aannemen. In het tweede geval 
vormt de data-infrastructuur de grondstof voor geavanceerde onderzoeksvragen. 

In het Ondernemingsplan 2015 heeft samenwerking met kennisinstituten dan ook 
een prominente plaats gekregen. 

We spannen ons graag in om samen met u van Maps4Science een succes te 
maken. 

Met vriendelijke groet, 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 
namens deze, 
DE DIRECTEUR DATA, 
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