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Men wordt verzocht bij beantwoording datum
nummer van deze brief nauwkeurig te vermelc

Aan

zie verzendlijst

L J

bijlagen:

uw brief van uw kenmerk

onderwerp. 16e .Milgeo vergadering.

ons nummer

50.420/H

VGravenhage,

Hiermee nodig ik U uit om op woensdag 18 april 1984 deel te nei
aan de 16e vergadering van de werkgroep Militaire Geografie.

De vergadering zal gehouden worden bij de Landmachtstaf, op de
Prinses Julianakazerne, zaal 369.
Aanvang: 10.00 uur.

Agenda;

a. Inleiding.
b. Goedkeuring notulen 15e vergadering.
c. Milgeo organisatiestructuur: voldoet de huidige organisatiestructuur?
d. Digitaliseren Topografische Informatie:

vaststellen van de behoefte, nu en in de toekomst.
e. Kaarthoekmeter/plaatsaanduider.
f. Voortgangsbespreking lopende zaken.

DE CHEF LANDMACHTSTAF
,VOOR DEZE

HOOFD VAN DE SECTIE MILITAIRE GEOGRAI

83-1-00942-0;



Verzendlijst behorende bij brief GLAS nr. 50.42O/H van 2 *f FEB,
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Voorzitter CCIV (Hfd Afd INL/VEIL) ' 2x
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zie verzendlijst

Uw brief U w ken merk

Onderwerp
.Werkgroep MilGeo.

Ons nummer

•50.420/J

Datum

16 M El 1984

Hierbij bied ik U het verslag van de 16e vergadering van de werkgroep Mi
Geo aan, welke op 18 april 1984 op de Landmachtstaf te 's-Gravenhage heeft plaatsg
vonden.

Tevens nodig ik U hierbij uit de 17e vergadering van de werkgroep MilGec
bij te wonen welke 26 juni 1984 op de SMID te Harderwijk zal worden gehouden?
aanvang 10.00 uur.
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Verslag 16S vergadering
18 april 198*1 te ' -

i-gehouden op

Allen

LAS Inl-D

.r-TERDOC
S2

ifMeetdienst
'Techniek

%éet de aanwezigen
%rloop van de ver-

th de leden van de
vergade-

goedgekeurd nadat
hebben voor

,4e KL bezig

' hun
*h zöno'Öi'g' agn. te

M$ë*%ê£ vffei^iiif^'ig 4ia|jJF, cejtóentaar aan de leden

ft?3R" '|$]t ̂ -^
•wfc' date 'h'êb nó

geleverd.
ontbrekende,

1Lk

i f f e M e r f d zal worden bij LAS

LAS Inl-D zal v^or1 de 17e vergadering alle leden een con-
cept van- de nieuwe' '.i-lvelitarisatie' toezegden welke dan op
deze vergadering b'ëjt&ndeld zal worden. Er zal er naar ge-
stne.efd worden d^'^i|i^üwë, he'rzie'ne, versie voor de 18S

vergadering gereed té hebben.

b. Fiche "Behoefte Mil'Cfë@_ 'inlichtingen, 1Lk".
1Lk zal dit fiche opnieuw in beschouwing nemen en daarbij
de door GOC verstrekte gegevens meenemen.



Aktie:
1Lk

101Gnggp

LAS Inl-D

Allen

Inl-D/1Lk

5.

Allen

6.

c. Toezenden Taak/ functieanalyse TAP.
1Lk wordt verzocht de gewijzigde versie toe te zenden aan
AOC, GOC Sie PI, NTC G2 en LAS Inl-D.

d. Voortgang studies 1Lk.
(1) "Invoering TERDOC bij 101Gnggp"

TERDOC is inmiddels ingevoerd. Dit punt is hiermee
afgedaan, uitgezonderd de problemen die samenhangen
met de printer/reader van het micro-fiche systeem.
101Gnggp zal de werkgroep informeren omtrent de voort-
gang.

(2) "Reprocapaciteit 101KVP"
Studie "reprocapaciteit 101KVP" ligt ter behandeling
bij LAS Org. In het kader van de herziening "behoefte
Mil Geo inlichtingen 1Lk" (zie punt 3. b. van dit
verslag) zal met LAS Org contact worden opgenomen om
de afhandeling van de studie te bestuderen in het
licht van de bedoelde herziening.

e. Terreinanalisten bij ILk.
(1) De behoeft van 101Gnggp aan een eigen terreinanalist

is inmiddels gehonoreerd. Op dit moment is er een ter-
reinanalist bij de SMID voor 101Gnggp in opleiding.

(2) Vertegenwoordiger SMID brengt de vergadering onder de
aandacht dat het naar zijn mening een verlies is dat
terreinanalisten na beëindiging diensttijd in het gro-
te mob-bestand verdwijnen t. b. v. de algemene functies.
De vergadering deelde deze mening.
Bezien moet worden of deze reserve-offn terreinanalist
niet als mob-bestemming de mob-functie toegevoegd
G2/S2 bij de brigade/divisiestaven zouden kunnen gaan
bekleden.

Mil Geo organisatie-structuur; "voldoet deze?" .
Na een inleiding van de wnd Vz over in het verleden genomen
akties m. b. t. een reorganisatie van de Mil Geo organisatie
wordt besloten opnieuw deze structuur te bezien waarbij, reke-
ning houdende met de onderscheiden jke MGID-, TOPO- en
METEO-behoefte door LAS Inl-D tesamen met 1Lk een structuur-
schets ontwikkeld zal worden.
Uitgangspunten: zie punt 3. a. en 3. b. van dit verslag.

Digitaliseren Topografische Informatie.
Égeeft aan de hand van een aantal overheadprojector-

slïdes een korte uiteenzetting over dit onderwerp.
Het digitaliseren van gegevens t. b. v. van de produktie van
kaarten is bij de TDN al in een ver gevorderd stadium.
Voorgesteld wordt, naar voorbeeld van het "Terrain Analysis
Program" meer terreingegevens op te slaan. In het kader van
het produceren van kaarten t. b. v. grote oefeningen zal hier-
mee een begin gemaakt worden.
Besloten wordt bij de eigen eenheden de vraag uit te zetten
welke gegevens men in dit bestand opgenomen wil zien
(behoeftestelling digitale topografische informatie).

Kaarthoekmeter/plaatsaanduider.
jjjjjjfljIjjJlP deelt mee dat er een nieuw type kaarthoekmeter onder-
weg is. Dit type dient ter vervanging van de huidige CWI ty-
pen. In het, dit jaar verschijnende, nieuwe VS "Kaartlezen" is
het nieuwe type reeds opgenomen.



Aktie:

8.
AOC

Allen

Allen

Verslag dienstreis naar noord-Noorwegen door
geeft aan de hand van een dia-serie verslag van

zijn cSensfrels naar noord-Noorwegen waar hij een bezoek heeft
gebracht aan de Whiskey-compagnie van het Korps Mariniers. Dit
in het kader van de cursus die de mariniers ter voorbereiding
van hun verblijf in Noorwegen bij de SMID (afdeling) BIMA vol-
gen.

Samenvattend; problemen met oriëntatie, kompas, meteorologie
en het gebruik van luchtfoto's.

Rondvraag.
a. LAS Inl-D verzoekt vertegenwoordiger AOC de behoefte aan

de "Vermessungskarte" voor het gebied NL kenbaar te willen
maken.

b. LAS Inl-D benadrukt het toepassen van de instructie BDL
3C6 (luchtfotoverkenning in vredestijd) zoals die bekend
gesteld is bij brief LAS nr 62.818/a van 9-2-1983.
Aan de daarin vervatte opdracht om bekendheid te geven aan
deze instructie schijnt amper gevolg te zijn gegeven.

c. In verband met het komende vertrek van
per mei 1985 vraagt SMID of het mogelijk'TsTom ~dTmTvT"llze
werkgroep naar gepaste vervanging te zoeken.
De wnd Vz adviseert de SMID zich met dit probleem te wen-
den tot de LAMID werkgroep Personeel.

Noot secretaris; Per 1 mei j.l. blijkt deze werkgroep Per-
soneel te zijn opgeheven, zodat als enig alternatief voor
LAMID personeelsproblemen nog het CCIV overblijft.

d. SMID deelt mee dat plotseling haast wordt gemaakt met het
invoeren van de studierichting operatiën bij de KMA.
Men zoekt daarbij naar externe deskundigen voor het stu-
dieprogramma, waarbij via de SMID de MilGeo organisatie om
medewerking verzocht is voor de onderwerpen Inlichtingen,
Weer en Terrein. Ook 101Gnggp is reeds benaderd om mede-
werking te verlenen.
Aanbevolen wordt om het verlenen van steun door onderdelen
van de MilGeo organisatie aan deze studierichting zo ge-
coördineerd mogelijk te laten plaatsvinden.

9. Vaststellen datum en plaats volgende vergadering;
Besloten wordt de 17e vergadering van de werkgroep Mil Geo op
26 juni 1984 op de SMID te Harderwijk te houden.
Aanvang 10.00U.

10. Sluiting.
Omstreeks 15.00U sluit de wnd Vz, onder dankzegging voor de
aanwezigheid van de leden, de vergadering.



Agenda voor de 17e vergadering van de werkgroep MilGeo welke
26 juni 1984 op de SMID te Harderwijk gehouden zal worden.

1. Opening.

2. Goedkeuren notulen 168 vergadering.

3. Voortgang aktiepunten.

4. Herziening "Inventarisatie MilGeo/Meteo organen" binnen de KL

5. Rondvraag.

6. Sluiting.


