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Werkgroep Mililtaire Geografie.

1Hierbij bied ik U het verslag van de 22e vergadering van de werkgroe
Militaire Geografie aan.
De vergadering heeft op 4 september 1985 bij de Landmachtstaf te 's-Gravenhage
plaatsgevonden.
/J?
2.
De volgende vergadering zal plaatsvinden op .J-Q'-otefeebeïT 1985 bij het
Hoofdkwartier Koninklijke Mariniers te Rotterdam.
Aanvang 10.00 uur; agenda is gevoegd.
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GEOGRAFIE
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Dé secretaris1 zal nóg 2 expl opsturen naar resp NI
NLC. Dit punt wordt van de aciiepuntenlijst afgevoerd

Allen

d.

Secr

Fiche "Behoefte Mil Geo Inlichtingen lik".
De wnd Yz verzoekt de leden commentaar schriftelijk b
hem in te dienen vóór 16 oktober 1985; hij zal er dan vo
zorgen dat alle leden van de werkgroep uiterlijk één wee
voor de 23e vergadering een copie van het commentaar hè
ben, zodat de behandeling sneller en zinvoller kan plaat
vinden.

e.
Allen

Taak/functieanalyse TAP.
De Wnd Vz verzoekt de leden mbt dit onderwerp op deze!f
wijze te handelen als bij punt 3 d .

f. Voortgang studies lik.
Onderhavige studie is nog steeds in behandeling bij LAS

B3.
LAS Inl-D

LAS Inl-D

LAS Inl-D zal de voortgang blijven bewaken en zonodig e
de werkgroep rapporteren. Dit punt wordt van de actiepi
tenlijst afgevoerd.
g.

Mil Geo organisatie-structuur: "voldoet deze?".
Inl-D zal voor eind september een brief sturen aan NI
NTC, l Lk en GOC. Hierin zal een voorstel gedaan worc
omtrent het onder l Commando brengen van 401 en 402 kaar
verstrekkingspeloton. Tevens zal in dit schrijven aandac
gevraagd worden voor het probleem:"automatiseren van
administratie van de kaartverstrekking".
Speciaal mbt dit laatste onderwerp moet gewaakt worden <
de drie verschillende kaartverstrekkingseenheden ook in
toekomst moeten kunnen blijven samenwerken.

h.

Digitaliseren Topografische Informatie.
De wnd Vz deelde de leden van de werkgroep mede dat hij
werkgroep ogenblikkelijk zou informeren als zich op <
gebied nieuwe ontwikkelingen zouden voordoen.
Dit punt zal voorlopig van de aktiepuntenlijst worden
gevoerd.

i. Terrei nmeetstafkaart
Momenteel is 101 AMA nog bezig met de meetwerkzaamheden
Zodra deze werkzaamheden zijn afgesloten zullen de res
taten aan TDN worden doorgegeven ter verdere uitwerking
AOC

AOC stuurt nog een brief, in a a n v u l l i n g op de behoefte
COKL, van welke neder!andse bladen 1:50.000 zij evene
een terreinmeetstafkaart wensen te verkrijgen.
j. Verzamelen van MGID op de verschillende niveau.
De Wnd Vz brengt een punt op uit de CCIV vergadering
14 augustus 1985. Er zijn problemen gerezen met betrekk
tot de uit te voeren werkzaamheden van de TAP ploegen
niveau l Lk en dat van 101 Gnggp. Hierop vraagt
flfl
^jjjjiÊ het woord die verteld dat er op 20 september!
een^ïespreking zal plaatsvinden tussen 62-1 Lk en CGnggp waarbij de respectievelijke verantwoordelijk^
van de betrokken niveaus vastgelegd zullen worden.
Dit punt wordt verder niet op de actiepunten lijst opgc
men.

2 -

k. Plastificeren van kaarten.
De Wnd Vz stelt bekend dat via Inl-D kleine hoeveelhed
kaarten voor speciaal gebruik op staven geplastificee
kunnen worden.
Dit punt wordt verder niet op de actiepunten!ijst opgen
men.

TDN

1. VS 2 - 1547 Kaartlezen.
De TDN heeft haar commentaar op enig "kuiswerk" na geree
Zij zal haar gegevens zsm opsturen naar SMID-BIMA.
m. Opdracht/taakomschrijving werkgroep nrilgeo.
Na overleg wordt vastgesteld dat:
Op 3 oktober 1985 te lO.OOu zullen de vertegenwoordigt
van l LK, GOC, SMID-BIMA en Inl D bijeenkomen in Apt
doorn, alwaar een stuk geschreven zal worden dat aan l
CCIV aangeboden kan worden; uit dit stuk moet blijken <
de uitgangspunten/opdracht van de werkgroep MiTGeo zov<
jaar na haar oprichting aangepast/gewijzigd dienen te w<
den.
(leidraad hiervoor is de voorgestelde redactie van de B
zoals opgenomen in het verslag van de 21e vergadering)
Tevens zal in het CCIV, op voorstel van de werkgroep, va
gesteld dienen te worden of de werkgroep als interserv
orgaan moet werken.
n. Afgedane aktiepunten.
Inventarisatie van organen die zich binnen de KL be
houden met militaire geografie en meteorologie.
Voortgang studies l Lk.
Digitaliseren Topografische

LAS Inl-D

Informatie.

4. Voordracht Plannen.
Deze voordracht kon niet gehouden worden, aangezien de beti
ken functionarissen van plannen door het grote werkaanbod <
tijd hadden.
Er zal bezien worden of deze voordracht op een ander tijd;
alsnog gegeven kan worden.
5. Pi seussi e.
Deze discussie werd reeds gehouden bij de behandeling van
3 l .

Secr

Secr

verzoekt of het mogelijk is dat een c
van de werkgroep ter info naar de L
Washington wordt gestuurd. Het is hem nl gebleken tij
een recent bezoek aan de USA dat er behoefte bestaat
zo veel mogelijk info op gebied van de MilGeo.
De Wnd Vz zegt toe dat in het vervolg l copie naar de
zal worden gestuurd.
b. jj£iggj££jjjlEE&verzoekt of Inl D een exemplaar va
TezingKan opvragen die door LAS-Plannen is gehouden t
Lk over het C^l systeem.
De Wnd Vz zegt toe dat hij dit zal doen.
=-.3 -

l Lk

Allen

c. Wmr1 fMMHpne]dt een grote Legerkorpsoefening. De Wnd V
verzoekt of l Lk zsm een brief kan sturen naar LAS waarin
gevraagd wordt of de TDN weer kan drukken. Met het oog o
de planning bij TDN is dit erg belangrijk.
Desgevraagd vertelt de Wnd Vz dat de l Lk wegenkaart va
GE eind oktober in depot bij 402 KVP zal liggen
(gevouwen)
verzoekt de leden van de werkgroep te
zien of er "behoefte bestaat aan een militaire atlas
Nederland.
Er zou dan gedacht moeten worden aan een soort "Atlas
Militarischen Landeskunde" of een zg "KI i k-atlas" met
den l : 80.000 (verkleiningen van de l : 50.000).
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7. Vaststellen datum en plaats volgende vergadering:
Besloten wordt de 23e vergadering van de werkgroep Mi l Geo c
30 oktober 1985 bij het Hoofdkwartier KMarns in Rotterdam 1
houden.
Aanvang 10.00 uur.
8. Sluiting.
Om 14.45 uur sluit de wnd Vz de vergadering onder dankzeggir
voor ieders bijdrage hieraan.

Agenda voor de 23e vergadering van de werkgroep MilGeo welke op
oktober 1985 bij het Hoofdkwartier KMarns in Rotterdam gehouden
zal worden.
1. Opening.
2. Goedkeuren notulen 22e vergadering.
3. Voortgang aktiepunten.
4. Discussie over opdracht/taakomschrijving werkgroep Mil Geo
6.

Rondvraag.

7.

Sluiting.

8. Bezoek aan de haven van Rotterdam in verband met de specif
taak van de marine aldaar.

