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1 Inleiding 

Open data staat hoog op de beleidsagenda. In maart 2011 omarmde minister Verhagen van het mi-

nisterie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) open data in zijn Digitale Agenda NL. 
In mei 2011 kondigde minister Donner van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela-

ties (BZK) aan om het hergebruik van overheidsinformatie verder te stimuleren met een aantal wets-

wijzigingen. En in oktober 2011 was het minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infra-
structuur en Milieu (IenM) die open data bij IenM vanaf 2015 wil invoeren; te beginnen met het vrij-

geven van de Basisregistratie topografie vanaf 1 januari 2012. De Europese Commissie heeft eind de-

cember 2011 besloten om al haar openbare gegevens gratis ter beschikking te stellen aan publiek en 
bedrijfsleven.  

 

De ontwikkeling binnen de overheid om data vrij te geven, lijkt niet te stuiten. Niet in de laatste plaats 
omdat er in Europees en nationaal beleid steeds meer aandacht komt voor digitalisering en de waarde 

die digitale gegevens vertegenwoordigen voor zowel publieke diensten als economische ontwikkelin-

gen. Anno 2011 is open data ook verworden tot een buzz-woord, dat in één adem wordt genoemd 
met de verwezenlijking van ambities als een transparante en compacte overheid, waardecreatie en 

burgerparticipatie. Ondanks de positieve connotaties zijn er in Europa nu nog opmerkelijk weinig ech-

te open data beschikbaar. De wil is er wel, maar de weg is hobbelig.1 
 

Netwerkbedrijf Alliander was begin 2011 zich aan het oriënteren naar de mogelijkheid om haar gege-

vens als open data ter beschikking te stellen aan een ieder. Echter wat open data nu precies is, welke 
mogelijke knelpunten moeten worden opgelost om open data te implementeren, de impact die open 

data zou kunnen hebben op de bedrijfsvoering van Alliander en dit op een stabiele, toekomstvaste 

manier kon worden uitgevoerd waren vragen die begin 2011 nog niet waren beantwoord. 
 

Dit rapport gaat in op veel van deze vragen. Het onderzoek dat in dit rapport wordt gepresenteerd is 

onderzoek dat in het kader van het BSIK programma Next Generation Infrastructures is uitgevoerd. 
Het rapport moet worden gezien als een oriëntatieronde ter voorbereiding van de uitvoering van de 

een pilot waar, gegeven de randvoorwaarden uit dit rapport, met open Alliander data zal worden ge-

experimenteerd. 
 

Het rapport bestaat uit de volgende onderdelen. Als eerste zal worden ingegaan op de algemene ka-

ders van open data: wat is het precies, welke drijfveren zijn er achter open data, en welke impact 
heeft open data elders gehad. Ook er zal aandacht zijn de ervaringen van andere open data initiatie-

ven en de implementatiestrategieën die gevolgd zijn en zouden kunnen worden gevolgd. Na het al-

gemene gedeelte zal achtereenvolgens worden ingegaan op de juridische, technische en organisatori-
sche randvoorwaarden voor open data bij Alliander. Ten slotte zal het hoofdstuk over monitoring in-

gaan op de vraag hoe de impact van open data bij Alliander kan worden gemeten.  
 
 

                                                
1 Van Loenen, B., Y. Verdonk (red.) (2012). Open data: van ideaal naar realiteit. Delft: NCG 
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2 Open data  

2.1 Inleiding  

Dit hoofdstuk zal ingaan op de algemene kaders van open data: wat is het precies, welke drijfveren 
zijn er achter open data, en welke impact heeft open data elders gehad. Ook er zal aandacht zijn de 

ervaringen van andere open data initiatieven.  

2.2 Wat is open data?  

Een eenduidige definitie van open data is moeilijk te geven. Het begrip heeft zowel een normatieve als 
een descriptieve connotatie. Open data in normatieve zin is het idee dat bepaalde data voor iedereen 
vrij te gebruiken en te verspreiden moet zijn. Het begrip voert terug op wetenschappelijke en politieke 
idealen van openheid en transparantie.2 Open data in descriptieve zin is data die voldoet aan dat nor-
matieve kader. Open data is dan een dataset of verzameling van datasets die vrij te gebruiken is. 
 
Ook de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in een brief aan de Tweede Ka-
mer een definitie van open data gegeven.3 Deze definitie is toegespitst op  overheidsinformatie: Open 
data zijn bronnen van onbewerkte overheidsinformatie die bekostigd zijn uit publieke middelen, die 
openbaar zijn en waarop geen auteursrecht of andere rechten van derden rusten. Open overheidsdata 
is dus openbare data waarop intellectuele eigendomsrechten van de overheid rusten, dan wel data 
waarop geheel geen intellectuele eigendomsrechten rusten.  
Wat precies onder open data moet worden verstaan verschilt zeer sterk binnen ‘open data initiatieven’ 

en ook open data experts hebben hier verschillende opvattingen over. Hier beschrijven we vijf 

mogelijkheden van wat onder open data kan worden verstaan: 
1. Drie wetten van overheidsdata van Eaves 

2. Vijf sterren model van Berners-Lee 

3. Engage: getting on with Government 2.0 
4. Open overheidsdata 

5. Open Knowledge foundation 

 

2.2.1 Drie wetten van open overheidsdata  

De drie wetten van Open overheidsdata geven een algemene definitie van open data4: 

1. Find: als het niet kan worden gevonden bestaat het niet: kan de data worden gevonden? 
2. Play: als het niet beschikbaar is in een open en machine-leesbaar formaat, kan het niet 

worden engaged: kan ik met de data ‘spelen’ (testen/ experimenteren)? 

3. Share: als een juridisch raamwerk hergebruik niet toestaat, doesnt it empower: kan ik de 
afgeleide data delen met anderen? 

 

                                                
2 Zie bijvoorbeeld Murray-Rust 2008 over het belang van open data in de wetenschap. De ondertitel van het open dataportaal 

van de Britse overheid is een voorbeeld van het transparantie-ideaal: ‘Opening up government’ (http://data.gov.uk). 

3  Kamerbrief Hergebruik en Open Data: naar betere vindbaarheid en herbruikbaarheid van overheidsinformatie, 

Kamerstukken II 2010/11, 32 802, nr. 2, p. 2. 

4 David Eaves, 2009, The Three Laws of Open Government Data, Presented at Right to know week panel discussion, Confer-

ence for Parliamentarians: Transparency in the Digital Era. 
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Deze find, play en share vereisten vormen de basis voor open data. Echter, deze drie wetten zijn zeer 

globaal en geven veel ruimte voor interpretatie. Zo is het heel goed mogelijk om voorwaarden te 

stellen aan het hergebruik van data. Strikt genomen zou dit wel conform de derde wet zijn. 
 

2.2.2 Vijf sterren model van Berners-Lee  

Een steeds vaker gebruikte definitie van open data komt van Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee han-
teert een vijf sterren model om aan te geven hoe open een bepaalde dataset is5. 

 
★ Available on the web (whatever format) but with an open licence, to be Open 

Data 
★★ Available as machine-readable structured data (e.g. excel instead of image 

scan of a table) 
★★★ as (★★) plus non-proprietary format (e.g. CSV instead of excel) 

★★★★ All the above plus, Use open standards from W3C (RDF and SPARQL) to identi-
fy things, so that people can point at your stuff 

★★★★★ All the above, plus: Link your data to other people’s data to provide context 

Tabel 1: het vijfsterren model van Berners-Lee 

 
Onder een open licence verstaat Berners-Lee ook de Creative Commons Naamsvermeldingslicentie, 

wat strict genomen een voorwaarde in het gebruik van de data is. 

 

2.2.3 Engage; Getting on with Government 2.0  

Het Australische “Engage; Getting on with Government 2.0” rapport6 heeft een uitgewerktere definitie 

ontwikkeld. Het beschouwt overheidsinformatie als open, indien: 
- het gratis is; 

- is gebaseerd op open standaarden; 

- eenvoudig te vinden is; 
- te begrijpen is; 

- machine leesbaar is, en 

- zonder voorwaarden te hergebruiken en om te vormen (transformable) is. 
 

2.2.4 Open overheidsdata  

Een uitgebreidere uitwerking komt van 30 experts die 9 principes hebben opgesteld waaraan de data 
en het beleid moeten voldoen om als open overheidsdata te kunnen worden bestempeld. Deze negen 

principes zijn7: 

1. Data moeten compleet zijn  
Alle overheidsinformatie moeten beschikbaar zijn, tenzij er wettelijke beperkingen gelden 

zoals privacy en security beperkingen. 

2. Data moeten brondata zijn 

                                                
5 Berners-Lee, 2010, Linked data, http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html 
6 Government 2.0 Taskforce, 2009, Engage; Getting on with Government 2.0 

http://www.finance.gov.au/publications/gov20taskforcereport/index.html  
7 De principes zijn ontwikkeld door 30 internationale experts op het gebied van overheidsinformatiebeleid: zie 

http://www.opengovdata.org/home/8principles  
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Data moeten beschikbaar worden gesteld zoals ze bij de bron aanwezig zijn met het grootst 

mogelijke detailniveau en niet in geaggregeerde of aangepaste vorm. 

3. Data moeten actueel zijn 
Data wordt zo spoedig mogelijk beschikbaar gesteld. 

4. Data moeten toegankelijk zijn 

Data moeten beschikbaar zijn voor de grootst mogelijke groep gebruikers voor zoveel 
mogelijk doeleinden. 

5. Data moeten kunnen worden verwerkt door een machine 

Data moeten zo goed mogelijk gestructureerd zijn zodat automatische verwerking mogelijk is. 
6. Geen discriminatie 

De data moeten beschikbaar zijn voor een ieder, zonder dat men zich hiervoor moet 

registreren 
7. Data formaten moeten open (Non-Proprietary) zijn 

8. Data moeten licentievrij zijn  

De data moeten vrij van intellectuele eigendomsrechten beschikbaar zijn. Geaccepteerde 
beperkingen in het gebruik zijn privacy, security, en andere wettelijke restricties 

9. Controleerbaarheid van voldoen aan de open overheidsdata principes. 

Een contactpersoon moet worden aangewezen die gebruikers moet helpen bij het gebruik van 
de data. Verder moet er een contact persoon zijn die klachten over het niet naleven van de 

open over-heidsprincipes in behandeling neemt. Zo’n klacht moet in het uiterste geval ook 

door een rechter kunnen worden getoetst.  
 

2.2.5 Open Knowledge Foundation  

De definitie van open data door de Open Knowledge Foundation is vooral normerend: open data is da-
ta die voor een ieder vrij te gebruiken, te hergebruiken en te verspreiden is.8 De data moet in een 

open formaat en vrij van technologische barrières worden aangeboden tegen hoogstens de vertrek-

kingskosten. 9 Naamsvermelding en het delen onder gelijke voorwaarden mogen van de Open Know-
ledge Foundation wel als voorwaarde aan het gebruik van de data worden gesteld. Persoonsgegevens 

zijn door de Open Knowledge Foundation van de definitie uitgezonderd.10  

 
Deze definitie voldoet echter niet geheel aan het volledig vrij kunnen hergebruiken van de data. Met 

name de share-alike bepaling (een afgeleide werk moet onder dezelfde voorwaarden beschikbaar 

worden gesteld als het oorspronkelijke werk (dus ook gratis en bronvermelding en share-alike als het 
oorspronkelijke werk zo is beschikbaar gesteld)) zorgt ervoor dat het hergebruik aan voorwaarden 

moet voldoen die een mogelijke hergebruiker kan afschrikken. De open source gemeenschap heeft 

echter deze share-alike voorwaarde omarmd (zoals bij Linux, LibreOffice) en kan als basis van haar 
succes worden gezien.  

 

2.2.6 Conclusie  

Als we bovengenoemde definities categoriseren naar juridische, financiele, technische en 

organisatorische eisen van open data, dan komen we tot de volgende indeling: 

 
Juridische eisen aan open data 

                                                
8   www.opendefinition.org en  www.opendefinition.org/okd. 

9 http://opendefinition.org/okd/  
10  'What “open data” means – and what it doesn’t', Open Knowledge Foundation Blog 10 december 2010, http://blog.okfn.org. 
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• Data moeten licentievrij zijn: een ieder moet de data zonder enige voorwaarde kunnen 

gebruiken voor willekeurige doeleinden.11 

 
Financiële eisen aan open data 

• Data is beschikbaar tegen maximaal de marginale verstrekkingskosten, bij voorkeur gratis. 

 
Technische eisen aan open data 

• Data moeten brondata zijn; de ruwe data die bijvoorbeeld noodzakelijk zijn voor de uitvoering 

van een wettelijke taak. 
• Data formaten moeten open zijn; 

• Data moeten kunnen worden verwerkt door een machine; 

• Data moet worden voorzien van afdoende metadata (mede omwille van de vindbaarheid). 
 

Organisatorische eisen aan open data 
• Data moeten toegankelijk zijn: data moet worden gepubliceerd, bij voorkeur in een algemeen 

toegankelijk forum, bijvoorbeeld een centraal portaal als data.overheid.nl. 

• Data moeten regelmatig worden gecontroleerd of ze aan de open overheidsdata principes 

voldoen 
• Een open data helpdesk moet worden ingericht om gebruikers optimaal van dienst te kunnen 

zijn. 

 
Een aanvullende eis voor Alliander is de lange-termijn-beschikbaarheid van open data (financiering 

dus geborgd).  

2.3 Waarom open data? 

De reden om open data beleid te introduceren kan veelledig zijn. Het veranderen van een kostenbe-

leid in een open data beleid kan significante macro-economische effecten hebben (Pira, 1999, KPMG 

2001, MEPSIR 2006, Micus 2008). Naast economische effecten zijn er ook maatschappelijke effecten 
zoals een toegankelijkere overheid, verbeterde kwaliteit van de data, tevredener gebruikers, kosten-

besparingen en grotere betrokkenheid van gebruikers bij het product (zie Van Loenen, 2009; Onsrud 

1992a&b). In deze paragraaf worden een aantal van deze argumenten nader besproken. 

2.3.1 Stimuleren gebruik 

Open data kan leiden tot een spectaculaire toename in het gebruik van de data. Uit de POPSIS studie 

blijkt dat overheden die de prijs voor hun data significant verlaagden of zelfs data gratis aanboden 
een toename in het gebruik zagen van 1,000% tot 10,000%.12 Voorbeelden zijn de Deense Enterprise 

and Construction Authority (DECA), het Spaanse kadaster, het Oostenrijkse kadaster, het Australische 

bureau voor statistiek13, de Amerikaanse Landsat case14, en Australian Fundamental Government 

                                                
11 De Nederlandse Rijksoverheid heeft de voorkeur voor een Creative Commons Publiek Domein Verklaring of een Creative 

Commons ZERO verklaring. Een mogelijke maar geen voorkeurslicentie, vanuit het perspectief van de hergebruiker, kan naams-

vermelding zijn. Deze optie heeft in Australië de voorkeur. 
12 POPSIS, 2011 
13 Siu-Ming Tam, Australian Bureau of Statistics, Informing the Nation — Open Access to Statistical Information 
in Australia, Siu-Ming Tam, paper presented to the United Nations Economic Commission for Europe Work 
Session on the Communication and Dissemination of Statistics, Poland, May 2009, at para. 37, available at 
http://www.unece.org/stats/documents/ece/ces/ge.45/2009/wp.11.e.pdf. 
14 http://landsat.usgs.gov/mission_headlines2009.php  
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Spatial Data15. De geschatte belastinginkomsten door het toegenomen gebruik zijn vier keer hoger 

dan het verlies in inkomen.16  

Open data stimuleert niet alleen het gebruik binnen de bekende of traditionele gebruikersgroepen 
maar ook nieuwe gebruikers, vooral uit het midden- en kleinbedrijf, blijken gebruik te maken van 

open data.17  

 

 
 Figuur 1: het aantal view van de Spaanse kadastrale webviewer (in 2004 open data)18 

 
Figuur 2: het aantal hits bij het Australische Bureau of Statistics (in 2006 open data) 19 

 

                                                
15 Source: Pollock, Rufus, 2009. ‘The Economics of Public Sector Information’, Cambridge Working Papers E 0920, May, p. 35 
http://www.econ.cam.ac.uk/dae/repec/cam/pdf/cwpe0920.pdf or http://tinyurl.com/yflehgx. 
16 POPSIS, 2011 
17 Zie POPSIS, 2011 
18 Bron: Spaanse Kadaster 
19 Bron: Australian Bureau of Statistics, 2007; zie ook Siu-Ming Tam, Australian Bureau of Statistics, Informing the Nation — 
Open Access to Statistical Information in Australia, Siu-Ming Tam, paper presented to the United Nations Economic Commission 
for Europe Work Session on the Communication and Dissemination of Statistics, Poland, May 2009, at para. 37, available at 
http://www.unece.org/stats/documents/ece/ces/ge.45/2009/wp.11.e.pdf. 
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2.3.2 Kwaliteitsimpuls 

Open data kan ook een kwaliteitsimpuls aan de data geven. Door gebruik te maken van de wisdom of 

the crowd kan de data worden gecontroleerd op bijvoorbeeld volledigheid, en actualiteit en kunnen 
noodzakelijk veranderingen in de dataset sneller worden doorgevoerd.  

Bij een vergelijking tussen de kwaliteit van Wikipedia en de papieren versie van de Encylopedia 

Britannica bleken ze ongeveer gelijkwaardig te zijn. Een week later waren echter alle fouten in 
Wikipedia hersteld.20 Doordat Wikipedia voor een ieder toegankelijk is en correcties eenvoudig kunnen 

worden doorgevoerd was het mogelijk om snel orde op zaken te stellen. Als we deze redenering 

doortrekken naar open data biedt open data een kans om de data op orde te krijgen zodat de data 
actueler, completer en betrouwbaarder wordt.  

Een ander voorbeeld is het Australische NLA dat historische kranten automatisch liet scannen en 

digitaliseren door karakterherkenningssoftware. Het resultaat werd op internet gezet in een vorm die 
het mogelijk maakte om fouten te herstellen. In de eerste maand werden 200,000 regels gecorrigeerd 

en na twee jaar in totaal 6 miljoen regels. Er werd geen misbruik geconstateerd.21  

Het Noordrijnwestfaalse Landesvermessungsamt heeft soortelijke ervaringen met TIM-online. Dit is 
een topografische kaart die online toegankelijk is.22 TIM-online biedt de mogelijkheid om op de kaart 

aan te geven waar een verandering heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld een weg aangelegd). Via deze 

feedback constructie heeft de Landesvermessungsamt zijn karteringsproces efficienter kunnen 
inrichten en een actueler kaart kunnen maken. Ook hier is er slechts bij hoge uitzondering sprake van 

misbruik bij de input van de burger. 

Eenzelfde ervaring heeft OpenStreetmap (OSM). OSM heeft vrijwel uitsluitend met de bijdragen van 
vrijwilligers topografische kaarten gemaakt van een groot deel van de wereld. Kwalitatief kan deze 

concurreren met producten van commerciele en publieke kaartenmakers. Misbruik komt voor maar 

wijzigingen worden via IP-adres registratie bijgehouden en deze kunnen indien van toepassing 
worden afgesloten.23 

 

  
 
Figuur 3: Verschillende geluidszones in Gelderland en Overijssel transparant door open 

data (bron: RIVM) 

 
Indien het kwaliteitscontrole proces goed is ingericht, kan open data mogelijk stimuleren dat een deel 

van deze controle kan worden geoutsourced naar de gemeenschap.24 

 

                                                
20 Bron: Tapscott & Williams, Wikinomics: how mass collaboration changes everything 
21 Zie:  http://newspapers.nla.gov.au/ndp/del/home; The site http://newspapers.nla.gov.au/ndp/del/home heeft ook een rang-
lijst met de top correctoren, deze geven credit aan de bijdrage van de vrijwilligers. See: Holley, Rose, 2009. ‘Many Hands Make 
Light Work: Public Collaborative OCR Text Correction in Australian Historic Newspapers’, National Library of Australia. March 
http://www.nla.gov.au/ndp/project_details/documents/ANDP_ManyHands.pdf or http://tinyurl.com/yk34add. Zie ookYour Archi-
ves (http://yourarchives.nationalarchives.gov.uk) door National Archives in de UK. 
22 Zie: http://www.tim-online.nrw.de/tim-online/nutzung/index.html  
23 Zie verder de paragraaf in dit rapport over OpenStreetMap.  
24 Zie ook POPSIS, 2011 
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Figuur 4: TIM-online 

 

 
Figuur 5: TIM-online met feedback 

 

2.3.3 Efficiënte en effectieve overheid/ organisatie 

Door open data is er geen sprake meer van het beheren van licenties en het uitschrijven van rekenin-

gen. Hierdoor kunnen administratieve handelingen tot een minimum worden beperkt en kan veel snel-
ler worden beschikt over een dataset: de transactie kosten zowel aan aanbieders als gebruikerskant 

zullen door open data significant lager worden. 

Omdat de data vrij beschikbaar is, is er ook geen reden meer om alternatieve databronnen aan te bo-
ren. Dit gebeurt bijvoorbeeld indien de data te duur wordt gevonden en er alternatieve maar data van 
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mindere kwaliteit beschikbaar is tegen een lagere prijs.25 De consistentie van de gebruikte data neemt 

dus toe en daarmee fouten bij de interpretatie en gebruik van data af. 

Gebruikers die twijfelen of de dataset geschikt is voor het doel waar ze het voor willen gebruiken, 
kunnen de data zonder tussenkomst van allerlei procedures uitproberen en daarna oordelen of de da-

taset geschikt is voor het gewenste gebruik.  

 
Een efficiënte overheid is ook terug te vinden in de KNMI case. Door open data (alleen naamsvermel-

ding wordt gevraagd) is het aantal hergebruikers met 300% toegenomen, de hergebruikmarkt met 

400% toegenomen, de besparing voor het KNMI geschat op 3,5 miljoen euro en de toegenomen ven-
nootschapsbelasting geschat op ruim 30 miljoen euro.  
 

      

Entire organisation  Year 1999  Year 2010  

FTEs  514 430 

Yearly budget  42 M EUR  56 M EUR  

Re-use facilitation     

FTEs involved  25 1.5  

Turn over  0.65 M EUR  0.25 M EUR  

Costs  0.65 M EUR  0.25 M EUR  

Price full data set  
0.1 M EUR (license and distribu-

tion costs)  
0.02 M EUR (distribution costs)  

Re-users     

Number of re-users  
5 (2 Meteorological Service Pro-

viders)  
50 (5 Meteorological Service Providers)  

FTEs employed  50 150 

Turn over re-users  5 M EUR  20 M EUR  

     

Results 1999-2010     

Price level full data set  -80%   

% growth re-use market  400%   

% growth FTEs re-users  300%   

KNMI savings  3.5 M EUR    

Corporate tax gains  31.25 M EUR    

Tabel 2: Kern economische indicatoren van de KNMI case
26

 

 

2.3.4 Nieuwe producten, kennis en inzichten 

Open data kan ook tot nieuwe kennis en inzichten leiden. Het kan een belangrijke motor zijn voor 
innovatieve online diensten. Of zoals Ruffus Pollock het verwoordt: “the coolest thing to do with your 

data will be thought by someone else”.27  

Een voorbeeld die dit argument staaft komt van de Canadese Goldcorp Inc.28. De bronnen van dit 
mijnbouwbedrijf raakte uitgeput. De professionals van het bedrijf hadden geen idee waar nog een 

goudader kon worden aangeboord. Goldcorp beschikte over een zeer grote database met geologische 

gegevens van haar grondgebied. Men opende via internet de toegang tot deze database en schreef 

                                                
25 zie Van Loenen, 2009 
26 POPSIS report, 201, http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/docs/pdfs/report/11_2012/models.pdf  
27 POPSIS, 2011, Open data portals (E), p. 25 
28 Bron: Tapscott & Williams, Wikinomics: how mass collaboration changes everything 
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een prijsvraag uit voor degene die nieuwe potentiele goudaders aan kon wijzen. Het openen van de 

database resulteerde in 110 nieuwe potentiele nieuwe bronnen waarvan 80% rendabel te exploiteren 

bleek. De tips werden gegeven door onderzoekers die niet uit de traditionele mijnbouwsector afkom-
stig waren. De beurswaarde van het bedrijf steeg van $100 miljoen voor het openen naar $9 miljard 

na het openen. 

 
Ook diverse app-contests leiden tot soms verrassende applicaties. De wc-vinder bijvoorbeeld of de de-

fibrillator-app waar de dichtstbijzijnde defibrillator kan worden gevonden. 

 

  
Figuur 6: nieuwe toepassingen op basis van open data: chocolade 3D gebouwen in 

Rotterdam en donoteat app in New York 

 

Een ander voorbeeld is de http://10000scholen.nl/ website waar onder andere de informatie van de 
onderwijsinspectie gebruiksvriendelijk wordt gepresenteerd. Deze informatie werd in het verleden 

beschikbaar gesteld na een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Verzoeker was 

traditiegetrouw het dagblad Trouw. De onderwijsinspectie publiceert deze gegevens nu actief op haar 
website (http://www.onderwijsinspectie.nl/) waardoor 10000scholen en ook anderen daar een 

gebruiksvriendelijke interface en aanvullende brondata aan kan toevoegen. 

 

2.3.5 Transparantie van werken; democratische controle; imago-impuls 

Open data draagt ook bij aan een transparantie het functioneren van een organisatie. Waar besteedt 

een organisatie zijn gelden aan, welke prioriteiten worden gehanteerd en hoe is tot deze prioritering 
gekomen? Bekend voorbeeld van de bijdrage van open data aan deze doelen van democratische 

controle is de app “followthemoney” waar de overheidsbestedingen eenvoudig en snel toegankelijk 

worden. In Nederland waren het de bonnetjes van Bram Peper die de uitgaven van de overheid voor 
het voetlicht brachten.29 

 In het Verenigd Koninkrijk dwong deze transparantie een aantal parlementariers om op te stappen. 

Transparantie van het functioneren van een organisatie draagt bij aan de democratische controle op 
organisaties en mogelijk kan het zelfs het imago van en het vertrouwen in een organisatie positief 

beinvloeden. Niet iedereen is het over dit laatste punt overigens eens.30 
 
 

                                                
29 zie verder Tim Davies, Open data, democracy and public sector reform. A look at open government data use from 

data.gov.uk, August 2010, http://practicalparticipation.co.uk/odi/report/wp-content/uploads/2010/08/How-is-open-government-

data-being-used-in-practice.pdf 
30 Stephan Grimmelikhuijsen, 2012, Transparency and trust. An experimental study of online disclosure and trust in 

government. 

http://www.uu.nl/faculty/leg/NL/Actueel/agenda/Pages/Transparantievanoverheidsorganisatiesleidtnietvanzelfsprekendtotmeerv

ertrouwen.aspx  
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3 Open data initiatieven 

En zeker voor zover het de infrastructuur betreft, zou het aardig zijn om hier toch compleet in te zijn.  

 
Het onderzoek heeft een aantal open data initiatieven in kaart gebracht en vier Nederlandse cases na-

der onderzocht. Een overzicht van de geïdentificeerde initiatieven is beschikbaar via: 
https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AitqlbcKzVjmdFdROUhocE01Xy05NjdNWGIwRXNEd0E&
hl=en&authkey=CPSu9JMI 
 

De nader bestudeerde initiatieven zijn de gemeenten Enschede als eerste open data gemeente van 
Nederland en de gemeente Rotterdam als een van de succesvolste open data initiatieven. Open data 

bij het Rijk is een samenvatting van het vigerende beleid bij de Rijksoverheid en de case OpenStreet-

Map is een wereldwijde case die vanuit de gemeenschap/ gebruiker wordt gedreven. Ten slotte is een 
wereldwijde quick scan gemaakt van beschikbare open energiedata. 

 

 
Figuur 7: een snapshot van het overzicht van bestaande open data initiatieven (d.d. juli 

2011)31 

                                                
31 Zie voor het volledige overzicht de bijlage bij dit rapport 
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3.1 Open data Rotterdam32 

 

3.1.1 Inleiding 

Begin 2010 is een kernteam geformeerd om de activiteiten van Rotterdam Open Data op te zetten. 

Het kernteam bestaat uit Léon Gommans (Hogeschool Rotterdam), Andries Stam (Almende), Peter 

Tettelaar (Kennisalliantie) en Anton Ruiter (Stadsontwikkeling, Gemeente Rotterdam).  
 

Op 21 april 2010 werd Rotterdam Open Data (ROD) gelanceerd.  

 
Op 7 juli 2011 organiseerde Rotterdam Open Data de Open Data Ervaringen Conferentie (ODEC) (zie 

www.odec.nl).   

Op 20 september 2011 heeft het college van B en W “besloten om hergebruik van data van Stadsont-
wikkeling binnen de geldende wettelijke kaders toe te staan. Daarmee bestempelt het college deze 

data als ‘Open Data’. Het gaat om data die wordt geproduceerd, verzameld, beheerd en gebruikt bij 

de publieke taken van Stadsontwikkeling Rotterdam. Door data beschikbaar te stellen wil Rotterdam 
innovatie en economie in de stad stimuleren. Dit doet Stadsontwikkeling in samenwerking met het 

Rotterdam Open Data initiatief.”33 

 

3.1.2 Scope 

Scope is geografisch bepaald: Rotterdam 

 
Rotterdam Open Data is een initiatief waarin Hogeschool Rotterdam, Rotterdamse bedrijven en de 

Gemeente Rotterdam gezamenlijk gestalte gaan geven aan het toegankelijk en inzichtelijk maken van 

informatie van, over en voor de stad Rotterdam.34  
 

Rotterdam Open Data stelt zich ten doel publieke data over Rotterdam te ontsluiten. Rotterdam Open 

Data maakt zichtbaar welke data beschikbaar is, welke behoefte er is, creëert draagvlak bij de sta-
keholders in Rotterdam en ontwikkelt een technische, juridische en organisatorische structuur om het 

beschikbaar maken en ontsluiten van data en te faciliteren. 

 

3.1.3 Partners 

Een stuurgroep van kopstukken uit het Rotterdamse bedrijfsleven, overheid, onderwijs en wetenschap 

geeft mede koers aan de voortgang en resultaten van ‘Rotterdam Open Data’.  
De stuurgroep bestaat uit de volgende personen: 

 

Korrie Louwes 
wethouder Arbeidsmarkt, Hoger Onderwijs, Innovatie en Participatie van de gemeente Rotterdam 

 

Leendert Bikker 

                                                
32 Contactpersonen: Paul Hendriks, Anton Ruiter & Sebastiaan ter Burg 
33 BenW besluiten, 2011 | 35, Besluiten college van B en W Rotterdam van 20-9-2011, 

http://www.bds.rotterdam.nl/Bestuurlijke_Informatie:7/College_van_B_en_W/B_en_W_berichten/2011/B_en_W_bericht_2011_

35_collegevergadering_van_20_september_2011  
34 http://www.rotterdamopendata.org/ 
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voorzitter Economic Development Board Rotterdam (EDBR) oprichter van bransoncompany 

 

Valerie Frissen 
Senior Strategist van TNO, hoogleraar Erasmus Universiteit en lid van het Topteam Creatieve Industrie 

 

Hans Abbink 
CEO van Almende, oprichter AND Software, Raad van Toezicht van de Stichting Zelforganisatie 

 

John Post  
CTO van IBM Benelux 

 

Gerard van Drielen 
lid College van Bestuur van de Hogeschool Rotterdam 

 

3.1.4 Drijfveren 

Rotterdam Open Data staat als activiteit op de Rotterdamse Innovatie Agenda. De Rotterdamse Inno-

vatie Agenda beoogt het innovatief vermogen van de economie te vergroten. Dit is de hoofdreden 

voor de gemeente (in ieder geval Stadsontwikkeling) om het Rotterdam Open Data initiatief te facilite-
ren. Volgens de stuurgroep ROD is de levering van gemeentelijke data aan het Rotterdam Open Data 

een vliegwiel voor het succes van ROD. Het Collegebesluit van 20 september 2011 helpt de dienst 

Stadsontwikkeling data te leveren aan Rotterdam Open Data, immers nu heeft het College het herge-
bruik van de data van Stadsontwikkeling expliciet toegestaan. 

 

Andere genoemde motieven zijn: 
- beschikt de gemeente over veel informatie die ook interessant is voor burgers en onderne-

mingen maar moeilijk toegankelijk  

- een stimulans voor sociale en economische innovatie  
- Door het vrijelijk beschikbaar stellen van (niet persoonsgebonden) data stimuleren van inno-

vatie, samenwerking, kennis en daarmee het creëren van welvaart. Burgers, bedrijven, on-

derwijs en onderzoek zijn zelf het beste in staat hun eigen leef- en werkomgeving (gezamen-
lijk) vorm te geven en deze delen. 

 

3.1.5 Barrières 

Andere departementen binnen de gemeente meekrijgen. 

 

3.1.6 Impact 

Onbekend. 

3.1.7 Activiteiten 

Capacity building binnen de gemeente 
Wethouder Korrie Louwes is actief aanjager van Open Data binnen de gemeente Rotterdam. In de 

ambtelijke organisatie is in opvolging van eerdere bijeenkomsten een RO(a)D-show georganiseerd. Dit 

traject informeert ambtenaren over het wat en hoe van Open Data en is een eerste opstap naar een 
cultuurverandering richting het (publiekelijk) delen van informatie en kennis. Daarnaast is er een pro-

jectgroep binnen de gemeente geformeerd (zie www.rotterdam.nl/opendata). 
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Outreach extern 
Begin 2011 werkten tweehonderd studenten van het Instituut voor Communicatie, Media en Informa-
tietechnologie van de Hogeschool Rotterdam een half jaar voor zeven Rotterdamse gemeentelijke 

diensten, ondersteund door zeven bedrijven uit de creatieve industrie. Resultaten zijn onder meer de 

Rotterdam Open Data Store (RODS), een database die open data bruikbaar ontsluit, en verschillende 
apps die leven en bewegen in de stad makkelijker maken, zoals de applicatie Bridgie en wegwerk-

zaamheden-ontwijk-app. 

 
Maandelijks wordt “ROD voor z’n Raap” georganiseerd. Dit is het burgerinitiatief waar (lokale) code-

helden en wereldverbeteraars gezamenlijk werken aan apps en andere toepassingen die mogelijk zijn 

met Open Data Tijdens deze avonden wordt open data vanuit verschillende kanten belicht: visualisa-
ties, sociale gevolgen, techniek, beleidsmatige aanpak, juridische kansen en beperkingen, etc.(zie 

rodvoorznraap.nl). 

 
Op 7 juli 2011 organiseerde Rotterdam Open Data de Open Data Ervaringen Conferentie (ODEC) (zie 

www.odec.nl).  

Mede doordat ROD in de publiciteit is gekomen, onder meer in Digitaal Bestuur en de Science Guide, 
is er contact met diverse andere landelijke initiatieven waaronder het CKAN-initiatief en levert goodwill 

op voor het verkrijgen van nieuwe data. 

 
Onderwijs 

In het onderwijs zijn in 2011 een veelheid aan projecten rondom het thema Open Data uitgevoerd. 

Tot op heden zijn er ruim 300 studenten met verschillende facetten van Open Data bezig geweest. 
Ook wordt er een minor rondom het thema ontwikkeld. Op 9 februari 2011 gaf de Rotterdamse wet-

houder Korrie Louwes het startschot voor het onderwijsproject “Emerging Media – Open Data”, een 

project van Rotterdam Open Data. 
Rotterdam Open Data wordt één van de kenniswerkplaatsen binnen het convenant tussen Hogeschool 

Rotterdam en gemeente Rotterdam.  

 
Bedrijfsleven 

Het initiatief ROD4Business wordt opgestart. Dit zijn ondernemers die de waarde van Open Data in-

zien en gezamenlijk over Open Data nadenken en kijken naar de kansen die Open Data biedt. 
  

3.1.8 Vervolg 

Op dit moment is het van belang de continuïteit van de diverse initiatieven binnen Rotterdam Open 
Data te borgen. Andere aandachtsgebieden zijn: 

 

• Er is behoefte aan een overzicht van reeds beschikbare databronnen 
• Bepleit wordt in elk geval zo goed mogelijk aan de oorspronkelijke bron te refereren.  

• Hoe gemakkelijk kan overheid data openen?  

• Hoe beweeg je de overheid data beschikbaar te stellen? 
• De businesscase ontbreekt: waarom zou de overheid open data omarmen? Incl. de maat-

schappelijke business case; hoe worden mensen geholpen door data open? 

• Wat verstaan we nu onder Open Data? 
• What comes first? Zoveel mogelijk data bij elkaar verzamelen of als eerste een 

vraag/toepassing bedenken?  

• Hoe verder met de organisatie? Bijvoorbeeld via een stichting die door verschillende partijen 
wordt opgericht. 
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3.2 Open data Enschede35 

 

3.2.1 Inleiding 

Open data Enschede is begonnen met een enthousiast idee van een gemeentemedewerker. Deze 

kreeg een aantal gelijkgestemden mee, waaronder een afdelingshoofd. Open data goeroe Ton Zijlstra 
werd uitgenodigd om in het overleg van de afdeling Informatiemanagement open data nader toe te 

lichten (6 oktober 2010). Op 14 maart 2011 nam de Gemeenteraad een motie aan waarin het College 

van B&W werd verzocht in te stemmen met het principe: “open en toegankelijke data – data is open-
baar, tenzij….”36 voor alle gegevens van de gemeente. De afdeling Informatiemanagement kreeg de 

opdracht om het open data beleid nader uit te werken. 

 

3.2.2 Scope 

De scope is geografisch bepaald: gemeente Enschede, data van de gemeente Enschede. 

 

3.2.3 Partners 

Naast de gemeente, wordt er ook gesproken met de Saxxion hogeschool, en ITC & UTwente. Daar-

naast is Enschede actief binnen het stedenlink netwerk.37 
 

3.2.4 Drijfveren 

In motie van de Gemeenteraad worden als argumenten genoemd: 
- Stimuleren van actieve burgerparticipatie 

- Beter gebruik data 

- Stimuleren van het gebruik van innovatieve technologieën 
- Positieve impuls aan diverse beleidsterreinen (budgetten onder druk). 

 

3.2.5 Barrières 

Open data is op dit moment zeer fragmentarisch georganiseerd. Daarbij is het proces vrij verticaal de 

organisatie doorgegaan. Niet alle data-eigenaren, de afdelingen die over de (kwaliteit/ management 

van de) data ‘gaan’, zijn allemaal bij open data betrokken (geweest).  
Deze data-eigenaren hebben vooral praktische bezwaren mede omdat ze de impact (voor hun afde-

ling) slecht kunnen inschatten: onbekendheid. Men heeft geen ervaring met het delen van data, en 

soms moeten er technische aanpassingen worden gedaan in de systemen om de gegevens te kunnen 
ontsluiten. 

                                                
35 Contactpersonen: Hans Koenders & Peter Breukers; Zie ook Blankema, Freek, 2011, Ontdekkingsreis met open data, Binnen-

lands Bestuur 4 november 2011, pp. 8-11 
36 Nota “Professionaliseren met Open Data; Context en Aanpak Gemeente Enschede”, d.d. 21 november 2011 
37 http://www.stedenlink.nl/index.php?option=com_content&view=category&id=26&Itemid=103  
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Angst is er voor de transparantie van mogelijke fouten in de data en als direct gevolg daarvan moge-

lijke aansprakelijkheidsclaims. Intern heeft men bijvoorbeeld de BGT en de GBKN over elkaar heen ge-

legd en grote verschillen geconstateerd.  
De huidige situatie is niet ideaal. De vindbaarheid en bekendheid met  het bestaan van bepaalde da-

tasets is niet op orde. 

Privacy wordt genoemd als mogelijke barrière maar concrete voorbeelden zijn er niet. 
Open data kan wel als een drijfveer worden gezien om metadata op orde te krijgen. 

3.2.6 Impact 

Na de motie van de gemeenteraad van maart 2011 is er geen enkel verzoek voor data binnengeko-
men. Niet van burgers en niet van bedrijven. 

 

3.2.7 Activiteiten 

Open data Enschede heeft de volgende activiteiten ontplooid: 

 

1. 4 december 2010: international open data hackathon in Enschede georganiseerd. 
2. Iedere twee maanden Enschede Data Drinks. 

3. Datacatalogus gelanceerd: http://www.enschede.nl/gemeente/organisatie/00009/ . 

 
Na de motie van 14 maart 2011 is op drie fronten verdere actie ontplooid: 

• de ontwikkeling is doorgezet om te komen tot een "eigen" open data platform dat functio-

neel meerwaarde zal bieden aan de afnemers van de open data die daarop worden gepre-
senteerd; dit ging voorspoedig tot bleek dat software werd toegepast met een zekere be-

perking in de licenties (Oracle); een "ombouw" vindt plaats. 

• ervaring is opgedaan met het maken van apps met eigen open data; ook zijn studenten 
van de Saxion Hogeschool betrokken geweest bij apps-bouwen. 

• een verkenning van de noodzakelijke sets van open data; de open data referentielijst op 

overheid.nl is daarbij leidraad. 

3.2.8 Vervolg 

Op 29 november 2011 is het actieplan “Professionaliseren met Open Data; Context en Aanpak Ge-

meente Enschede” aan het College van B&W gestuurd, bestemd voor de gemeenteraad. Dit is een 
uitwerking van de 3 bovengenoemde punten.  

 

Actieplan “Professionaliseren met Open Data; Context en Aanpak Gemeente Enschede” 

 

Het actieplan heeft het principe “open en toegankelijke data – data is openbaar, tenzij….”38 verder 

uitgewerkt als een plan van Aanpak Enschede 2012. De volgende zaken worden opgepakt in 2012: 
 

Techniek 
Begin 2012 heeft de gemeente een Open Data Platform dat de mogelijkheid biedt om gemeentelijke 
gegevensverzamelingen te publiceren in een gangbaar formaat van open standaarden. Ieder kan deze 

gegevens gebruiken voor eigen doelen, waarbij de beperking is aangebracht dat niemand de gege-

vens mag vervreemden. Per gegevensverzameling is opgenomen wanneer de gegevens worden ver-
verst. 

 

                                                
38 Nota “Professionaliseren met Open Data; Context en Aanpak Gemeente Enschede”, d.d. 21 november 2011 
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Functioneel 
Het functioneel ontwerp van het platform laat zien dat de afnemers van de gegevens op het platform 

enkele hulpmiddelen aangereikt krijgen om sneller de juiste gegevens te kunnen verkrijgen (onder 
meer een bibliotheekfunctie). Het platform zal direct gekoppeld zijn aan http://data.overheid.nl dat de 

landelijke verzamelplaats voor open data is en verder moet worden. 

 
Juridisch 
Bij het realiseren van het platform zal nauwlettend aandacht worden besteed aan beperkende licen-

ties.  
 

Dataverzamelingen 
De open data referentielijst op overheid.nl is het eerste aandachtsgebied voor het publiceren van 
Open Data. Voor deze data bestaan weinig tot geen juridische beperkingen en kunnen ook technisch 

eenvoudig worden ontsloten, en behoeven weinig ‘onderhoud’. Met de relevante managers binnen de 

organisatie zullen hierover afspraken worden gemaakt. De Afdeling Informatiemanagement binnen het 
Programma Dienstverlening neemt initiatief. 

 

Gespreksplatforms 
Op lokaal niveau wordt het initiatief van de “open data drinks” voortgezet om de lokale Open Data 

community te blijven activeren. Op landelijk niveau blijft de gemeente gesprekspartner in de verschil-

lende initiatieven. 
 

 
Figuur 8: groeiproces open data Enschede 
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Open data referentielijst gemeenten (www.data.overheid.nl) 

Deze referentielijst is bedoeld als ondersteuning voor gemeenten die met open data aan de slag willen. Als de 

besluitvormingsprocedure omtrent open data is afgerond, dan moet de keuze gemaakt worden welke datasets 

openbaar gemaakt gaan worden. Maar waarmee moet begonnen worden? 

Onderstaande lijst geeft een indicatie van welke datasets op een relatief eenvoudige manier ontsloten kunnen 

worden. De lijst is samengesteld op basis van de analyse van een aantal gemeentelijke websites.  

1. Nieuwsfeed website 

2. Veelgestelde vragen 

3. Raadsverslagen 

4. B&W verslagen 

5. Vacatures gemeente 

6. Openingstijden gemeentehuis 

7. Werk in uitvoering 

8. Afvalkalender 

9. Sportvoorzieningen 

10. Groenvoorzieningen 

11. Toeristeninformatie 

12. Monumenten 

13. Gemeentelijke adresboek 

14. Kunst in openbare ruimte 

15. Evenementenkalender 

16. Winkelopeningstijden 

17. Stembureau's 

18. Openbare ruimtes zoals parken ed 

19. Ondergrondse containers 

20. Glasbakken / plasticbakken 

Naast genoemde voorbeelden is het verstandig om een functionaris aan te wijzen die verzoeken om open data 

kan afhandelen.  
Figuur 9: Open data referentielijst gemeenten 

3.3 Open data bij het Rijk 

Het Rijk stuurt op twee dossiers op open data. Ten eerste stuurt het Ministerie van Economische Za-

ken, Landbouw en Innovatie via het dossier Digitale agenda.nl. Hier staat economische waardecreatie 

centraal: het bevorderen en stimuleren van het bedrijfsleven.  
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Digitale agenda.nl kent drie sporen voor wat betreft open data (programma Open Data)39: 

1. Overheidsdata komt beschikbaar voor ondernemers: het kabinet spoort vanaf medio 

2011 overheidsorganisaties aan via het Open Dataportaal data open te stellen volgens 
het principe ‘open, tenzij’.  

2. Overheidsdata wordt makkelijk vindbaar voor ondernemers: open data van het Open 

Dataportal wordt via Antwoord voor bedrijven toegankelijk voor ondernemers. EL&I en 
BZK lanceren in 2011 binnen Antwoord voor bedrijven een platform voor toepassingen 

die gebruik maken van deze open data. 

3. Het gebruik van overheidsdata wordt actief gestimuleerd: om vraag en aanbod van 
overheidsdata beter op elkaar af te stemmen gaan EL&I en BZK in 2012 een 

Kenniscentrum Open Data opzetten. Dit Kenniscentrum koppelt actief overheidsdata 

aan ondernemers die hier waarde aan kunnen toevoegen. Ook worden ontwikkelaars 
van toepassingen via wedstrijden opgeroepen overheidsdata te vertalen naar 

toepassingen. 

 
Daarnaast is het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties al ruim 15 jaar (in 1996: no-

ta naar toegankelijke overheidsinformatie) actief om de overheidsinformatie ruimer beschikbaar te 

krijgen. Dit is in het verleden gedaan in het kader van de economische waardecreatie, maar lijkt nu 
onder de paraplu van de transparante en efficiënte overheid te worden gebracht met mogelijk een 

burgerparticipatie randje. Belangrijkste uithangbord is de site data.overheid.nl.40 Op dit portaal wordt 

algemene informatie gegeven over open overheidsdata en geeft toegang tot het landelijke register 
met verwijzingen naar bestaande open datasets. Het portaal richt zich op openbare overheidsinforma-

tie. Voor geografische datasets wordt er verwezen naar het Nationaal Georegister. 

 
Ten slotte heeft de minister van IenM aangekondigd dat alle informatie berustend bij haar ministerie 

uiterlijk op 1 januari 2015 vrij beschikbaar komen. Op 1 januari 2012 is de Basisregistratie topografie 

vrijgegeven onder creative commons attribution 3.0 licentievoorwaarden (CC-BY 3.0). 
 

Nederlands beleid41 

Wat onder Open data in Nederland wordt verstaan is af te leiden uit het Rijksbeleid inzake 
overheidsinformatie.  

 

Het algemeen open data beleid van de ministers Verhagen en Donner is erop gericht om overheden te 
bewegen om eventuele intellectuele eigendomsrechten op overheidsinformatie niet uit te oefenen 

waardoor deze in principe vrij kan worden gebruikt.42 

 
In aanvulling op bovenstaande is het Rijksbeleid om in het kader van de verbetering van de over-

heidsdienstverlening disclaimers op overheidsinformatie zoveel mogelijk te beperken. Het Rijksbeleid 

is er verder op gericht om aansprakelijkheid te beperken door de gebruiker goed te informeren over 
de aard van de aangeboden informatie.   

                                                
39http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/notas/2011/05/17/digitale-agenda-nl-ict-voor-innovatie-en-

economische-groei.html  
40 www.data.overheid.nl  
41 Gebaseerd op Van Loenen, et al. 2011 
42 De Europese Commissie is een van de grote drijvende krachten achter open data. Met de Richtlijn hergebruik overheidsinfor-
matie eind 2003 heeft de Commissie een sterke basis voor open data neergelegd. Deze richtlijn zal op korte termijn worden 
aangescherpt richting open data. Daarnaast heeft de Europese Commissie in 2010 een brede digitale agenda voor Europa ge-
presenteerd waarin onder andere hergebruik wordt genoemd. De Digitale Agenda moet uitmonden in een digitale eengemaakte 
markt die duurzame economische en sociale voordelen creëert op basis van snel en ultrasnel internet en interoperabele 
toepassingen.  
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Het open data beleid streeft ernaar om overheidsinformatie zoveel mogelijk zonder gebruiksvoorwaar-

den en voor ten hoogste de marginale verstrekkingskosten beschikbaar te stellen voor hergebruik. Dit 
beleid geldt voor de gehele rijksoverheid. Marginale verstrekkingskosten zijn de marginale kosten die 

moeten worden gemaakt om de data ter beschikking te stellen; de kosten aan materiaal die worden 

gemaakt voor het maken van een kopie (i.e. 10 eurocent per A4, of gratis in een digitale omgeving). 
 

In 2007 werd het actieplan “Nederland open in verbinding; Een actieplan voor het gebruik van Open 

Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector” 43 door het kabinet vastgesteld. 
Het actieplan introduceert het principe “comply-or-explain and commit” voor de brede toepassing van 

open standaarden binnen de publieke sector. Bij opdrachtverlening en keuze voor software/ toepas-

singen door de publieke sector moet worden voldaan aan dit principe.  
Open source, de broncode van de software is beschikbaar en mag worden hergebruikt, is geen strikte 

voorwaarde voor open data.  

3.4 OpenStreetMap44 

Het OpenStreetMap-project maakt vrije geografische data zoals plattegronden beschikbaar voor ieder-

een. Het project is begonnen omdat de meeste kaarten wettelijke of technische beperkingen hebben 

op het gebruik. Daardoor worden mensen geremd om de data te gebruiken op creatieve, productieve 
en verrassende manieren.45  

 

Inhoud richtlijnen 

Alles mag, maar ... Objecten zoals straten, bushokjes en standbeelden krijgen binnen OpenStreetMap 

een of meer sleutels (tags) met een waarde (value) toegewezen. Met deze sleutels vertel je wat met 

het Knooppunt , de Weg  of Gebied , kortom Elements, bedoeld wordt.  
 

OpenStreetMap kent geen beperkingen in het gebruik van sleutels en waarden. Bestaat een eigen-

schap niet, dan mag er een eigenschap worden toegevoegd en gebruikt. Bij voorkeur wordt de nieuwe 
eigenschap goed omschreven zodat anderen consistent gebruik van de nieuwe eigenschap gebruik 

kunnen maken.  

 
Vrijwilligers 

OSM heeft wereldwijd ongeveer 50,000 vrijwilligers en 500,000 geregistreerde gebruikers.  

Vrijwilligers die aan OSM bijdragen moeten zich registreren (http://www.openstreetmap.org/create-
account.html). Een email adres moet worden verstrekt en een alias waaronder de gebruiker bekend 

wil zijn bij de community. Alle bijdragen van de vrijwilligers worden in de database opgeslagen met de 

user-ID van de betreffende vrijwilliger. Het IP adres van de vrijwilligers die bijdragen wordt eveneens 
opgeslagen onder andere om eventuele misbruikers te kunnen achterhalen. 

 

Organisatie 

De organisatie van OSM kent vier pijlers: de OSM foundation (OSMF), working groups, local chapters 

en de community zelf. 

De backbone van OSM wordt gerund door de OSM foundation. De leden van de foundation kiezen een 
dagelijks bestuur.  

                                                
43 https://noiv.nl/files/2009/12/Actieplan-Nederland-Open-in-Verbinding.pdf  
44 Verslag interview met Henk Hoff, secretaris van het bestuur van OSM 
45 http://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:Main_Page 



NGI/Open data  

23 

 

De OSMF is eigenaar van de service en beheert deze ook. Daarnaast beheert de foundation de API 

(toegang tot de database). De foundation is ook de uitgever van de database. Ook probeert de foun-

dation nieuwe behoeften bij gebruikers te signaleren. Ten slotte stimuleert de foundation de commu-
nity door een jaarlijks congres te organiseren (zie http://stateofthemap.org/). 

De foundation houdt zich nadrukkelijk niet bezig met editing en kwaliteitscontroles, dat wordt aan de 

community overgelaten.  
 

 

 
Figuur 10: de organisatie van OSM 

 

Naast lokale afdelingen zijn er verschillende OSM werkgroepen die aan OSMF rapporteren:46  
 

Licensing Working Group 

- Handle issues relating the current license for OSM data . 
- Migrating to a new license.  

Data Working Group 

- Resolution of issues in copyright violation, disputes, vandalism, and bots, beyond the 
normal means of the community.  

- Helping to set policy on data.  

Operations Working Group 
- Planning and maintenance of the OSM API and servers.  

- Engineering Working Group.  

- Engaging and assisting developers to develop OSM software.  
Communication Working Group 

- Initial focus on communication between the OSMF board, working groups, members, 

and the public. 
- Improve flow of information, and effectiveness of channels on and around osmfoun-

dation.org.  

- Analyse other community communication channels. Identify issues and areas for im-
provement.  

StateoftheMap Organizing Committee 

                                                
46 http://www.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups 
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- Organization and execution of the annual OpenStreetMap Foundation Conference 

"The State of the Map".  

Local Chapters Working Group 
- Responsible for running the process of setting up federated OSM-Foundation local 

groups.  

- Strategic Working Group. 
- Long term planning and strategy.  

- Fund-raising. 

 
Business model 

OSM wordt gerund op vrijwillige basis. De leden van het bestuur krijgen maximaal een onkostenver-

goeding. OSM zelf is gratis beschikbaar. De inkomsten bestaan voornamelijk uit donaties en de baten 
van het jaarlijkse congres. Daarnaast zijn er in komsten uit het lidmaatschap van de OSM Foundation. 

Full membership kost 15 UK pond  per jaar. OSM heeft 358 leden.47 

In-kind sponsoring komt van de twee universiteiten in de UK die de OSM services hosten tegen een 
non-profit vergoeding. 

 

OSM community 

Er zijn verschillende on- en offline manieren om kennis te maken met OpenStreetMap en de OSM-ers 

in Nederland.  

Er worden regelmatig borrel, bijeenkomsten en zogenaamde 'Mapping Parties' georganiseerd. Op een 
Mapping Party wordt samen met andere OSM-ers een stukje Nederland in kaart gebracht. 

 

Kwantiteit 

Wereldwijd zijn er 5 miljoen wijzigingen, bijdragen aan de kaart geweest. In Nederland zijn er onge-

veer 500 aanpassingen per dag. 

 
Kwaliteit 

Divers onderzoek laat zien dat de kwaliteit van OSM niet onderdoet voor de kwaliteit van publieke or-

ganisaties of commerciële aanbieders van topografische kaarten. Wel is de kwaliteit afhankelijk van 
het aantal beschikbare vrijwilligers. In stedelijke gebieden zijn er over het algemeen meer vrijwilligers 

en de kwaliteit (m.n. compleetheid) is in die gebieden vaak beter dan van andere aanbieders. In lan-

delijke gebieden is de kwaliteit gelijk of minder dan andere aanbieders.48 
OSM maakt waar mogelijk gebruik van publieke bronnen. De Amerikaanse OSM data bestaat bijvoor-

beeld voor een groot deel uit de TIGER files van de Amerikaanse federale overheid en in Nederland 

heeft OSM gebruik kunnen maken van de (verouderde) data van de commerciële aanbieder AND en 
sinds eind 2011 van het Nationaal Wegenbestand van Rijkswaterstaat en sinds begin januari 2012 van 

de Basisregistratie Topografie van het Kadaster.  

                                                
47 http://www.osmfoundation.org/wiki/Membership 
48 Zielstra, D. , and H.H. Hochmair, 2011, Digital Street Data, GIM international 25(7):  http://www.gim-

international.com/issues/articles/id1739-Digital_Street_Data.html  

Zielstra, D. and A. Zipf, 2010, A Comparative Study of Proprietary Geodata and 

Volunteered Geographic Information for Germany, AGILE conference, http://koenigstuhl.geog.uni-

heidelberg.de/publications/2010/Zielstra/AGILE2010_Zielstra_Zipf_final5.pdf; Flanagin, A. J. and Metzger, M., 2008 The credibil-

ity of volunteered geographic information GeoJournal, 72(3), 137-148; Coleman, D.J. [2010]. "The Potential and Early Limita-

tions of Volunteered Geographic Information". Geomatica, Vol. 64, No. 2, pp. 27-39. Special Issue on 50th Anniversary of the 

Department of Geodesy and Geomatics Engineering at the University of New Brunswick. June; Haklay, M., 2010. How Good is 

Volunteered Geographical Information? A Comparative Study of OpenStreetMap and Ordnance Survey Datasets. Environment 

and Planning B: Planning and Design, 37(4): 682 - 703.  

 



NGI/Open data  

25 

 

 

Beschikbaarheid 

OSMF streeft ernaar om OSM 24/7 beschikbaar te hebben maar garandeert dit niet. Er zijn private 
partijen die deze garantie wel geven zoals geofabric en mapquest. 

 

Juridisch 

OSM wordt beschikbaar gesteld onder een Creative Commons BY-SA 3.0 licentie. Dit betekent dat de 

naam van OSM moet worden vermeld op het product dat OSM gebruikt (BY=naamsvermelding) en dat 

het product zelf beschikbaar moet worden gesteld onder dezelfde voorwaarden als OSM beschikbaar 
is (SA= share alike) (dus onder een CC BY-SA 3.0 licentie). 

De voorwaarden hebben betrekking op de data zelf. Er kunnen wel commerciële diensten worden 

aangeboden die gebruik maken van OSM maar de data zelf niet veranderen. 
 

De data die vrijwilligers bijdragen zijn eigendom van de vrijwilliger. OSM is voornemens om de creati-

ve commons licentie om te zetten in een open database licentie. Hiervoor is de toestemming van alle 
vrijwilligers nodig. Tot nu toe zijn er 140 vrijwilligers die geen toestemming hebben gegeven voor de 

omzetting. 

 
Drijfveren 

Een van de drijfveren van OSM is het maken van een topografische kaart die, in tegenstelling tot de 

meeste publieke en commerciële kaarten, vrij beschikbaar is voor een ieder. In Duitsland en het Ver-
enigd Koninkrijk heeft de community zelfstandig zo’n kaart kunnen opbouwen. Hierdoor is er in deze 

landen sprake van een echte community die zich eigenaar van de kaart voelt.  

In Nederland en de Verenigde Staten daarentegen is de community minder goed ontwikkeld. In Ne-
derland was men net met OSM gestart toen het bedrijf AND haar data ter beschikking stelde waarmee 

in een keer heel Nederland beschikbaar kwam onder OSM voorwaarden. Goed voor de kaart maar 

minder voor het community building proces. In de VS zijn de publieke TIGER files beschikbaar voor 
een ieder zelfs met minder beperkingen in het gebruik dan OSM. Ook hier is de community minder 

krachtig. 

3.5 Open energie data  

Het project heeft een (internationale) scan gemaakt van beschikbare data betreffende energie. De ge-

vonden data betrof altijd geaggregeerde data.  

 

3.5.1 Nederland  

CBS 

In Nederland stelt het CBS energiedata (bijvoorbeeld gemiddeld gebruik gas/ elektra) beschikbaar op 
wijk- en buurtniveau.49 Dit komt globaal overeen met 4 ppc. Deze gegevens kunnen ook in relatie 

worden gebracht tot andere kenmerken waarover het CBS beschikt, zoals demografische en ruimtelij-

ke gegevens. Om deze data gemakkelijker te ontsluiten is het initiatief open cbs (www.opencbs.nl) 
opgezet door ‘Nerds Unite’.  

De gegevens per afnemer worden door het CBS opgevraagd bij de netbeheerders en deze worden op 

geaggregeerd niveau zonder kosten ter beschikking gesteld op de website van CBS. Voor gecertifi-
ceerde onderzoekers is de geanonimiseerde data op detailniveau beschikbaar.  

 

 

                                                
49 CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2004-2010 
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Figuur 11: CBS energiedata op wijk- en buurtniveau (bron: CBS) 

 

Energieinbeeld 

Energie in beeld is een uitgave van Enexis BV en Liander NV.  
Het wordt tegen een kostenvergoeding ter beschikking gesteld aan decentrale overheden en samen-

werkingsverbanden. Over de vergoeding is discussie: er zijn gemeenten die deze gegevens beschou-

wen als ‘van hen’ zodat men principieel niet wenst te betalen.  
Het product Energie in beeld geeft inzicht in het energieverbruik binnen gemeenten in het leverings-

gebied van Enexis en Liander.  

Energie in beeld biedt toegang tot: 
 

• Verbruikgegevens zijn via internet (dmv beveiligde inlog) toegankelijk. 

• Verbruikgegevens en CO2 uitstoot worden geografisch weergegeven met gebruik van 
kleurniveaus. 

• De kleuren geven het relatieve energieverbruik binnen de gemeente weer. Rood geeft aan 

dat het verbruik binnen de gemeente relatief hoog is. Of dit verbruik ook hoog is in relatie 
tot andere gemeenten in Nederland wordt (vooralsnog) niet weergegeven. 

• Mogelijkheid tot het in- en uitzoomen van de kaart. Hierbij kan meer detail worden ge-

toond tot op 6 positiepostcode (4 cijfers + 2 letters). 
• Door het instellen van filters kunnen verschillende doorsneden worden getoond. Hierbij 

kan gebruik worden gemaakt van de volgende filters:  

 - Getoonde gegevens: elektra, gas en CO2 
 - Getoonde waarden: totaal en gemiddeld 

 - Indeling gebied: gemeente, buurt, postcode 4, 5 en 6 

 - Periode: jaar of delta (∆) tussen jaren 
 - Gebruik: particulier, zakelijk of beide 

• Mogelijkheid om de resultaten op verschillende kaartweergaven te zien: wegenkaarten, 

luchtfoto’s en beiden. De kaartweergaven bestaan uit het resultaat van een selectie op de 
filters. 
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• Naast kaartweergave kunnen ook rapporten worden opgevraagd. Deze bestaan uit diverse 

totaaloverzichten, maar ook uit de informatie van de gekozen selectie. De rapporten wor-

den weergegeven in grafieken.  
• Branchegegevens: rapportages waarbij het zakelijke verbruik binnen de gemeente is on-

derverdeeld naar branches. 

• Gebouwgegevens: rapportages waarbij het particuliere verbruik binnen de gemeente is 
gerelateerd aan gebouwgegevens zoals bouwjaar, inhoud en oppervlakte van de woning. 

• Mogelijkheid om data te exporteren naar een Excel-bestand. 

• Mogelijkheid tot het printen van kaarten en rapporten. 
 

Op gemeenteniveau kunnen ook rapportages particulier energieverbruik in relatie tot woninggegevens 

worden gemaakt:  
a. Rapportage particulier energieverbruik in relatie tot bouwjaar 

b. Rapportage particulier energieverbruik in relatie tot huur of koop 

c. Rapportage particulier energieverbruik in relatie tot inhoud woning 
d. Rapportage particulier energieverbruik in relatie tot vloeroppervlakte 

e. Rapportage particulier energieverbruik in relatie tot woningtype 

 
Omwille van de privacy worden alleen verbruikgegevens weergegeven van postcodegebieden of buur-

ten waarbij sprake is van meer dan vijf aansluitingen. 

 

 
Figuur 12: voorbeeld van beschikbare data in energieinbeeld (bron: energieinbeeld) 

 

3.5.2 Italië  

Het Italiaanse Enel heeft in 2011 open data beleid geïntroduceerd voor haar data 

(http://data.enel.com/en). Het betreft vooral financieel/ economische data. Er wordt geen toegang 

gegeven tot verbruiksgegevens. Op hoog aggregatieniveau gegevens over aantal klanten, omzet, ge-
bruik, capaciteit van het netwerk etc. Na eerst de gegevens via de meest restrictieve Creative Com-
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mons licentie beschikbaar te stellen (CC-BY-NC-ND), zijn deze gegevens nu beschikbaar onder een 

Creative Commons BY licentie (alleen naamsvermelding). 

 
De motivatie voor het open data beleid heeft Enel als volgt verwoord: 

“In this context, we believe that the “open” sharing of corporate data can: 

- improve the market in which we operate, accelerating the confrontation between the 
companies competing in the liberalised energy market and supporting the decision-making 

processes inside and outside our company; 

- increase transparency, giving greater visibility to our activity and making the dialogue with 
citizens, institutions and local authorities more involving. Sharing economic and financial 

data and other information regarding corporate sustainability means increasing participa-

tion and fully facing the great challenges of the energy generation market in Italy and in 
the world; 

- favour technological innovation that represents a major drive for the country’s economic 

growth. Making corporate data available means encouraging the development and spread-
ing of new applications, mash-ups and viewing systems capable of improving important 

aspects of our daily life and that can help us face the issues associated with environmental 

sustainability.  
With these objectives in mind we implemented the data.enel.com project that will share the first data-

sets regarding Enel, organising information into two groups: economic and financial data and sustain-

ability data.” 50 
 

3.5.3 Verenigd Koninkrijk  

Een analyse van de beschikbare data binnen www.data.gov.uk levert veel energiedata op die mini-
maal zijn geaggregeerd tot local authority niveau (NUTS4 niveau). Een representatief voorbeeld is: 

“Electricity consumption at regional and local authority level, 2009”51 

 

    
 Domestic consu-

mers  
 Commercial and industri-

al consumers  All consumers Sales per consumer Sales per household (1)

NUTS4 
Code NUTS4 Area 

 Sales 
2009 

- 
GWh  

Number of 
MPANs 

(thousands) 

 Sales 2009 
- GWh  

Number of 
MPANs 

(thousands) 

Sales 2009 - 
GWh 

Number of 
MPANs 

(thousands) 

Average do-
mestic con-

sumption kWh 

Average 
commercial 
and indus-
trial con-
sumption 

kWh 

Average  
Domestic 
 consumption kWh

UKL1605 Blaenau Gwent 103,6 31,5 163,9 2,2 267,4 33,7 3.286 74.928 3.345 

UKL1705 Bridgend 216,4 60,5 438,8 4,5 655,2 65,0 3.578 96.673 3.672 

UKL1604 Caerphilly 264,3 76,2 382,2 4,9 646,5 81,2 3.466 77.619 3.536 

UKL2207 Cardiff 541,3 147,6 1.155,9 11,2 1.697,3 158,8 3.667 103.661 3.892 

UKL1409 Carmarthenshire 318,3 80,9 568,0 9,8 886,3 90,7 3.934 58.079 3.909 

 

Tabel 3: energiegegevens op local authority niveau in het Verenigd Koninkrijk 

 
Sommige data zijn beschikbaar op een gedetailleerder niveau of zelfs op adresniveau. Dit betreft dan 

‘zakelijke’ adressen zoals “Real time energy consumption data for Numbers 10, 11, and 12 Downing 

Street.”52  

                                                
50 http://data.enel.com/en/open-data/open-data 
51 Department of Energy and Climate Change: 

http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/statistics/energy_stats/regional/electricity/electricity.aspx  
52 Zie http://data.gov.uk/dataset/real-time-energy-use-nos10-11-12-downing-street  
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53 

Figuur 13: Overzicht van het energieverbruik van het UK ministerie van Defensie. 

 

3.5.4 Overige landen  

Frankrijk 

Ook in Frankrijk wordt het Energiegebruik per commune en gespecificeerd naar type pand (apparte-

ment, etc). Zie: http://www.data.gouv.fr/content/search?SearchText=energie  

 
Estland 

Watergebruik per county: http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/searchpx2.asp  

Energiegebruik per jaar voor het hele land. 
 

Verenigde Staten 

California Energy Consumption Database: Energieconsumptie per sector/ per county: 
http://www.ecdms.energy.ca.gov/elecbycounty.aspx 

 

Solar energy potential: 54 

                                                
53 http://www.ecodriver.uk.com/MOD/  
54 http://energy.gov/maps/sunshot-rooftop-solar-challenge  
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Figuur 14: Energy.gov ter verkenning van de geschiktheid van uw dak voor zonnepanelen. 

 

San Fransisco 

Utility passthrough55: Description: Utility Passthroughs. Where a landlord pays for gas, electricity 

and/or steam provided to the tenant's unit and/or to the common areas of the property, the landlord 

may recover the increase in the cost of these utilities from the tenants in the form of a utility 
passthrough. Deze dataset  is op adresniveau maar geeft niet het energieverbruik weer.  

 

Hongkong 

Geen open data gevonden. 

 

Nieuw Zeeland 

Geen open data gevonden. 

 

Australië 

Energiegebruik per dorp (Local Government Area; tussen de 5,000 en 100,000 inwoners).56 

 

                                                
55 http://apps.sfgov.org/datafiles/view.php?file=rentboard/LLPet_UtilityPassThru.xls  
56http://www.ausgrid.com.au/Common/About-us/Sharing-information/Data-to-

share/~/media/Files/About%20Us/Sharing%20Information/Avg%20household%20consumption%202011.pdf 
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3.6 Resumerend 

Er zijn diverse landen waar energiedata beschikbaar wordt gesteld. Dit gebeurt vrijwel altijd op een 

redelijk hoog aggregatieniveau. De uitzondering is de toepassing energieinbeeld van Enexis en Liander 
waar tot op 6 ppc (met minimaal vijf waarnemingen) het energieverbruik kan worden verkregen 

waarbij ook op woningkenmerken kan worden geselecteerd. 
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4 Open data strategieën 

Open data initiatieven zijn relatief recent. In Europa waren het begin van deze eeuw enkele organisa-
ties die overgingen op open data. Dit aantal is de afgelopen jaren weliswaar toegenomen maar er kan 
nog niet worden gesproken van een blauwdruk die gevolgd moet worden om open data beleid suc-
cesvol te introduceren en implementeren. Hieronder volgen puntsgewijs de adviezen van enkele toon-
aangevende bronnen op dit gebied uit Nederland.  
  
Ton Zijlstra, trekker van het ePSIplatform initiatief57: 

1. Niet vooraf proberen te verzinnen wat er allemaal zou kunnen gebeuren. Elke aanname die je 
doet over hergebruik sluit onbewust anderen van hergebruik uit. Daarom moet alles gewoon 
open zoals het er is.  

2. Zorg voor een inhoudelijk oriëntatiepunt dat duidelijk maakt: dit is de lijn. 
3. Zorg voor een interne case. Wat zijn de beleidsvraagstukken waar je mee bezig bent, en wel-

ke datasets horen daarbij? Ontstaan er nieuwe manieren van werken als we die data beschik-
baar stellen aan het publiek? Ontstaan er dan nieuwe manieren om onze dienstverlening vorm 
te geven? 

 
TNO (2011) adviseert58: 

- durf te leren en te kopiëren van de ervaringen van koplopers 
- toon politiek leiderschap 
- stimuleer bottom-up initiatieven 
- laat technologie-goeroes zich mengen in het open data debat 
- gebruik Europees beleid en wetgeving 
- gebruik kansen die ontstaan om open data te profileren: kloof tussen overheid en burger, 

compacte overheid doelen 
 
Bevindingen workshop Open data: van ideaal naar realiteit:59 

1. Er is geen blauwdruk voor een open data strategie: Soms is het een kwestie van de data 

“over de schutting gooien, dus 321”.  In andere gevallen zullen er in de randvoorwaardelijke 

sfeer een aantal dingen moeten zijn geregeld voordat er tot open data kan worden 
overgegaan, dus 123. 

2. Technologie drijft en is autonoom. 

3. Maak hergebruik onderdeel van het primaire proces. 
4. Help de hulpbehoevenden. 

5. Koppel open data aan het primaire proces organisatie. 

6. Denk vanuit het vrijgeven, niet vanuit de toepassingen/ belangen gebruiker. 
7. Zoek de ruimte binnen de juridische kaders. 

8. Stel niet alleen een open data beleid vast maar wees pro-actief bij de implementatie van open 

data. 
9. Onderschat de praktische belemmeringen niet. 

10. Publiceer open data in data.overheid.nl. 

11. Begin klein (veilige datasets, appContest), denk groot (laag-laag: waarom niet?). 
12. Experimenteer en leer: Durf fouten te maken. 

13. 100% perfecte data bestaat niet: metadata & Creeer veiligheid voor data-eigenaren in een 

organisatie. 

                                                
57 Zijlstra en De Vries in Van Loenen en Verdonk (2012) 
58 TNO, 2011; zie ook op basis van het TNO rapport: http://www.slideshare.net/tijsvdbroek/tno-presentatie-open-overheid-ict-

kring-amsterdam 
59 Zie Van Loenen en Verdonk (red. ), 2012, Open data: van ideaal naar realiteit, Delft: NCG/ Geonovum. 
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14. Zoek gelijkgestemden (aan de top van uw organisatie maar ook daaronder EN daarbuiten). 

15. Maak gebruik van de crowd (linkedin, facebook, twitter), ook als open data nog een heel pril 

idee is. 
 

Het Pricing of public sector information rapport van de Europese Commissie beveelt aan60: 

1. Begin met een beperkt aan datasets en vergroot daarna op basis van de vraag het aanbod  
2. Gebruik een laaghangend fruit strategie  

3. Vraag vrijwilligers om suggesties voor datasets waarvan zij denken dat deze de grootste 

waarde heeft voor burgers en bedrijven. 
4. Laat de keuze welke datasets vrij te geven niet aan de overheid. 

5. Vergeet niet de behoeften van eindgebruikers in het initiatief te betrekken. 

6. Zorg niet alleen voor beschikbare ruwe data maar biedt gebruiksvriendelijkheid bijvoorbeeld 
door de data te visualiseren. 

7. Volg op en animeer, doe meer dan alleen data publiceren: 

a. Zorg voor een goed ontworpen website  
b. Evalueer het ontwerp van de website periodiek na de eerste release  

c. Consulteer het publiek voor de ‘most needed’ data 

d. Geef voorbeelden en verhalen over het hergebruik van data  
e. Organiseer wedstrijden voor applicaties. 

8. Betrek zowel de ontwikkel gemeenschappen als het besluitvormers in een organisatie. 

9. Begin klein, groei intern en zoek coordineer/ stem af met andere initiatieven. 
10. Zorg voor duidelijke en consistente gebruiksvoorwaarden. 

11. Zorg ervoor dat er in ieder geval met de data zonder kosten vooraf kan worden 

geexperimenteerd. 
12. Zorg ervoor dat het open data beleid stabiel is en geen onverwachte veranderingen  

doorvoert. 

 
 

 
 

                                                
60 POPSIS 2011 E (p.23), zie ook POPSIS (2011) rapport D. 
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5 Referenties 

Digitale agenda: http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm  

Hergebruik overheidsinformatie: http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/index_en.htm 

EPSIplatform: http://epsiplatform.eu/ 

 

Open data portal EU (under construction): 
http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/open_data_portal/call_tenders/index_en.htm 

 

INSPIRE portaal: http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/   
 
Scoreboard Digital agenda for Europe EC (http://ec.europa.eu/information_society/digital-
agenda/scoreboard/docs/101actionsoverviewtable.pdf) See: 
http://debategraph.org/Stream.aspx?nID=118860#118860_5__1 
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6 Bijlage Open Data Initiatieven 

 
Land/ regio Naam initiatief Initiatiefnemer  

Nederland open data portaal   Ministerie van BZK http://www.overheid.nl/opend
ata/ & http://data.overheid.nl 

Canada open data vancouver City of Vancouver http://data.vancouver.ca/ 
Canada open data canada Canadese overheid http://www.data.gc.ca/ 
Nederland Rod voor z'n raap Hogeschool Rotterdam http://www.rodvoorznraap.nl/ 
Nederland Rotterdam Open Data Gemeente Rotterdam http://www.rotterdamopendat

a.org/ 
Nederland  Hack de overheid Enthousiastelingen http://www.hackdeoverheid.nl

/ 
Nederland Open data-expeditie' IPO  
Europa Overzicht open data portal in 

Europa 
Open Knowledge Foundation http://lod2.okfn.org/eu-data-

catalogues/ 
VS OGDI (open government da-

ta initiative) 
Microsoft http://www.microsoft.com/ind

ustry/government/opengovdat
a/default.aspx 

Nederland Open Data Enschede Gemeente Enschede http://opendataenschede.nl/ 
USA The Global Land Cover Facili-

ty (GLCF)  
 http://www.glcf.umd.edu/data

/landsat/ 
Wereldwijd The World Bank The World Bank http://data.worldbank.org/ 
Wereldwijd Open Street map The OpenStreetMap Foundati-

on 
http://www.openstreetmap.or
g/?lat=51.98&lon=5.61&zoom
=7&layers=M 

UK  Free our data campaign The Guardian http://www.freeourdata.org.u
k/ 

Nederland Apps for Amsterdam Waag Society; gemeente Am-
sterdam- EZ; Hack de overheid 

http://www.appsforamsterda
m.nl/ 

UK  Public geodata  http://publicgeodata.org/ 
Nederland Vrije data Ministerie van BZK http://vrijedata.nl/ 
Nederland Oplaadpalen.nl Stichting Doen www.oplaadpalen.nl 
Europa Eurostat Hackday Eurostat http://blog.okfn.org/2010/12/

16/exploring-european-
energy-data/ 

Nederland / 
Enschede 

http://bouwplannen.heroku.c
om/ 

http://www.opendataday.org/
wiki/Main_Page 

http://bouwplannen.heroku.co
m/ 

Nederland Update  AgentschapNL https://www.pleio.nl/mod/file/
down-
load.php?file_guid=113281 

Denemarken Open community register   
UK Data.gov.uk  UK centrale overheid http://data.gov.uk 
Nederland apps4Eindhoven gemeente Eindhoven  
Kenia Open Kenya Overheid Kenia http://www.opendata.go.ke 
VS Data.gov Amerikaanse federale overheid http://www.data.gov 
UK London Data Store Greater London Authority  http://data.london.gov.uk/ 
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7 Bijlage Kader Open data Rotterdam 

“20 september 2011 college besluit 

 
“Het college van B en W heeft besloten om hergebruik van data van Stadsontwikkeling binnen de gel-

dende wettelijke kaders toe te staan. Daarmee bestempelt het college deze data als ‘Open Data’. Het 

gaat om data die wordt geproduceerd, verzameld, beheerd en gebruikt bij de publieke taken van 
Stadsontwikkeling Rotterdam. Door data beschikbaar te stellen wil Rotterdam innovatie en economie 

in de stad stimuleren. Dit doet Stadsontwikkeling in samenwerking met het Rotterdam Open Data ini-

tiatief.” 
 

Dit besluit: 

 
- was nodig vanuit het Programma Economie en Arbeidsmarkt -de Rotterdamse Innovatie 

Agenda- ten behoeve van de activiteit Rotterdam Open Data op die agenda 

 
- staat expliciet het hergebruik van de data/gegevens van Stadsontwikkeling toe door bur-

gers, bedrijven en kennis- en overheidsinstellingen. 
 

- vormt geen belemmering voor hergebruik (door burgers en bedrijven) van gegevens van 
andere diensten; de overwegingen ten grondslag aan dit besluit bieden juist heldere (juri-
dische en beleidsmatige) kaders 

 
- mandateert de wethouder AHIP om in de stuurgroep Rotterdam Open Data de sturen op 

vergroting van het innovatief vermogen van de economie en de randvoorwaarde dat de 
gemeente (iig Stadsontwikkeling) data ter beschikking stelt. 

 
- is als een opdracht voor (de lijn en staf van) Stadsontwikkeling om de samenwerking tus-

sen (gegevensbeherende afdelingen/medewerkers van) Stadsontwikkeling en Rotterdam 
Open Data te realiseren.  

  
Ten slotte: Stadsontwikkeling- afdeling Economie neemt momenteel initiatief voor een Directie-besluit 

(stadsontw.) ‘organisatorische inbedding van de samenwerking’ en zal naar verwachting afdeling In-

formatievoorziening om ondersteuning vragen.” 
 

 

Bij het Collegebesluit zijn de volgende juridische aspecten in overweging genomen: 

 

“Voor hergebruik en verstrekking van publieke sector informatie en data door de gemeente Rotterdam 

voor het stimuleren van innovatie en de economie van de stad Rotterdam geldt het hiernavolgende 
juridische kader. 

 

De Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob 1991) gaat uit van een strikt openbaarheidsregime. De 
openbaarmaking van overheidsinformatie kan alleen geweigerd worden indien zich een in de wet ge-

regelde weigeringsgrond voordoet. Denk hierbij aan privacygevoelige informatie of het in gevaar kun-

nen brengen van de openbare veiligheid. Een besluit tot openbaarmaking van informatie op basis van 
de Wob betekent automatisch toestemming tot hergebruik, tenzij aan dat hergebruik een voorbehoud 

van intellectueel eigendom wordt verbonden. Denk hierbij aan bescherming op grond van intellectueel 

eigendom door bijvoorbeeld het auteursrecht of het databankenrecht. 
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Om voor het auteursrecht en naburige rechten in aanmerking te komen moet de data werk zijn dat 

een eigen karakter heeft waaruit de persoonlijke creatieve visie van de maker spreekt. De data en in-

formatie die in aanmerking komen voor hergebruik en verstrekking hebben deze kenmerken in begin-
sel niet, waardoor bij deze data en informatie de auteursrechtelijke bescherming geen belemmering 

vormt voor openbaarmaking. 

Data en informatie waarin persoonsgegevens van burgers zijn opgenomen dienen in het kader van de 
Wet bescherming Persoonsgegevens per definitie niet tot open data bestempeld te worden. Aangezien 

dit in strijd is met diezelfde Wet bescherming persoonsgegevens. 

Het databankenrecht is in zoverre relevant dat de producent van de databank vijftien jaar vanaf het 
moment van de voltooiing en het toegankelijk stellen van de databank, het recht heeft eenieder van 

het gebruik daarvan uit te sluiten. De intentie van het beschikbaar stellen van data voor hergebruik 

leidt tot het niet gebruik maken van het uitsluitingsrecht. 
Europa stimuleert het hergebruik en het beschikbaar stellen van overheidsinformatie voor hergebruik 

middels de PSI-Richtlijn en Inspire. Dit komt erop neer dat de gemeente Rotterdam bij het beschik-

baar stellen van databestanden terughoudend gebruik zou moeten maken van de rechten van intellec-
tueel eigendom of daar bezwarende voorwaarden aan te stellen. Dit streven is echter nog niet neerge-

legd in specifieke formele wetgeving. Hierdoor is er geen uniform beleid voor alle overheden in Neder-

land en wordt terug gevallen op de reeds hierboven geschetste kaders. 
Creative commons is in 2001 in de Verenigde Staten opgericht met als voornaamste doel het ontslui-

ten van data op internet te ontdoen van beperkingen voor zover dit in lijn is met geldende wet en re-

gelgeving. 
In plaats van een “all rights reserved” werkt zij aan een “some rights reserved” regime voor het ont-

sluiten en hergebruik van data. 

In Nederland zijn deze licenties in 2004 omgezet naar het nationaal recht door het Instituut voor In-
formatierecht van de Universiteit van Amsterdam. Creative commons biedt standaardlicenties aan 

waarmee de gemeente Rotterdam data ter beschikking kan stellen aan derden. 

Deze licenties zijn niet strijdig met de Nederlandse wetgeving. Voor de data van de gemeente Rotter-
dam is de Creative Commons zero verklaring (CC0) het meest geëigende middel. De CC0 verklaring 

wordt eveneens gebruikt door de rijksoverheid. 

Bij toepassing van de CC0 verklaring is, tenzij anders vermeld, op de inhoud van de databank van 
Rotterdam Open Data de Creative Commons zero verklaring (CC0) van toepassing. Dit houdt in dat 

iedere vorm van gebruik en hergebruik van deze data is toegestaan, tenzij bij of in een bepaald on-

derdeel (bijvoorbeeld een foto of een document) staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteurs-
rechtelijke uitzondering van toepassing is. 

Bij hergebruik van de inhoud van de ‘open data’ is naamsvermelding niet verplicht. Maar bij het cite-

ren van de inhoud mag niet de indruk worden gewekt dat de gemeente Rotterdam zonder meer de 
strekking van het afgeleide werk onderschrijft. Dit is o.a. opgenomen in de CC0 verklaring. 

De octrooirechten en merkrechten evenals eventuele rechten van derden zoals privacyrecht of portret-

recht worden door de Creative Commons zero verklaring niet gewijzigd en blijven dus van kracht.” 
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8 Bijlage Open data motie Enschede 
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