
Kick-off Nieuwe 
Samenwerking RWS-
TU Delft

Op 12 februari jl. werd de aftrap gegeven voor de 
nieuwe samenwerkingsovereenkomst RWS-Delft 2015-
2019, de derde op rij. In de overeenkomst participeren 
vanuit de TU Delft de Faculteit Bouwkunde (Afdelin-
gen OTB en Urbanism) en de Faculteit Civiele Tech-
niek en Geowetenschappen (Afdeling Geoscience & 
Remote Sensing). De coördinatie berust bij John Steen-
bruggen en Ilyas Nizami (RWS) en Peter van Oosterom 
en Elfriede Fendel (TU Delft). Na een korte toelichting 
op de nieuwe samenwerkingsovereenkomst door John 
Steenbruggen en een overzicht van de activiteiten in de 
afgelopen vier jaar door Peter van Oosterom werd een 
aantal vliegendestartprojecten gepresenteerd. 

Vliegendestartprojecten

 Quick scan Copernicus, Massimo Menenti (TU Delft)/Louise de Jong (RWS).                                     
In dit project wordt onderzocht wat de meerwaarde kan zijn van het EU-satellietprogramma Coperni-
cus (6 aardobservatiesatellieten, sentinels, ieder met andere instrumenten aan boord) voor de primaire 
processen van RWS en welke activiteiten RWS of andere partijen moeten ondernemen om Copernicus te 
kunnen gebruiken. Hierbij wordt met name gekeken naar de producten en diensten (“integrale servi-
ces”) die CIV levert (CIV = RWS Centrale Informatievoorziening). 
Exploratieve puntenwolken, Edward Verbree (TU Delft)/John Steenbruggen (RWS)
Binnen de bedrijfsprocessen van RWS wordt de inwinning, verwerking, visualisatie en analyse van 
puntenwolkdata steeds belangrijker. Tot op heden worden deze data vooral gezien als bronmateriaal 
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Nieuw Rapport van het Kenniscentrum Open Data - 

beschikbaar stellen van hun data zijn nog lang niet inzichte-
lijk. Wel is duidelijk dat de aanbieders zich een nieuwe, brede 
rol moeten aanmeten om gebruikers tevreden te stellen.

De Nederlandse overheid streeft naar het gratis beschikbaar 
stellen van overheidsdata aan iedereen die daarvan gebruik 
wil maken. Nederland volgt daarmee het beleid van de 
Europese Unie. De voor- en nadelen van dit beleid kunnen 

Organisaties met een publieke taak, zoals het beheren van 
kwalitatief hoogwaardige basisregistraties, ontvangen naast 
bijdragen van het Rijk nu nog inkomsten uit informatiever-
strekking aan burgers en bedrijven. Het wegvallen van die 
laatste bronnen mag de dienstverlening niet in gevaar bren-
gen. Datadiensten krijgen meer te maken met concretere 
wensen en soms ook eisen van gebruikers, bijvoorbeeld op 
het gebied van actualiteit van de data en ondersteuning. Dat 
vergt investeringen. Voor publieke organisaties die nu alleen 
data in ruwe vorm beschikbaar hebben, zijn de gevolgen 
minder groot. Dataverstrekking tegen betaling was voor hen 
slechts een bijproduct. Door de overgang van betaalde naar 
open data vallen ook kosten weg, zoals voor het opmaken 
van contracten en versturen van rekeningen.

De rol van de overheidsdiensten zal wijzigen van dataverza-
melaars in organisaties die gebruikers de mogelijkheid bie-
den open data zo goed mogelijk te benutten met bijvoorbeeld 
toepassingssoftware, trainingen en handleidingen. Tot welke 
aanpak overheidsdiensten ook zullen overgaan, een nieuw 
bedrijfsvoeringsmodel is in de nieuwe situatie onontbeerlijk. 
Een gegarandeerde bron van inkomsten is een voorwaarde 
om open data duurzaam te kunnen aanbieden. Budgetsub-
sidie, aanvullende dienstverlening of verplichte betaalde 
afname blijven nodig.

Duurzame businessmodellen voor open data, F. Welle 
Donker & B. van Loenen, 2015, Kenniscentrum Open Data, 
TU Delft. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het 
Kadaster en TNO. Het rapport is als pdf beschikbaar via 
www.otb.tudelft.nl/opendata.
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groeit het besef dat de originele puntenwolkdata een 
grote meerwaarde hebben voor toepassingen waarbij 
de eindgebruiker door middel van interactieve, explora-
tieve visualisatiemethoden en -technieken zélf inzicht 
en begrip opbouwt van datgene wat door de punten-
wolkdata in kaart is gebracht. In dit project worden de 
mogelijkheden van “explorative point clouds” geïnven-
tariseerd binnen het brede werkveld van RWS.
Navigatie crisismanagement, Sisi Zlatanova (TU Delft)/
John Steenbruggen (RWS)
Ten gevolge van rampen kunnen delen van het wegen-
netwerk tijdelijk onbereikbaar zijn. Rampenbestrijders 
moeten bewegende obstakels (overstromingen, bosbran-
den, gifwolken, etc.) omzeilen bij het route bepalen, 
inclusief de mogelijkheid om te wachten totdat een 
obstakel verdwenen is. In zijn bijna afgeronde promo-
tieonderzoek heeft Zhiyong Wang (TU Delft) een proto-
type routeplanningssysteem ontwikkeld dat rekening 
houdt met de bovengenoemde situatie. Nu zal worden 

onderzocht hoe het prototype in het LCMS (Landelijk 
Crisismanagement Systeem) en de verkeercentrales 
geïntegreerd zou kunnen worden.
 Open data, Bastiaan van Loenen (TU Delft)/
John Steenbruggen en Eric van der Ster (RWS)
Het Kenniscentrum Open Data van de TU Delft heeft 

-
eerd. Op de methodologie en resultaten van de studies 
valt nog wel wat af te dingen. De centrale vraag voor 
het onderzoek  is hoe de impact van open data op een 
verantwoorde manier kan worden gemeten (methodolo-
gisch) en wat de impact van open data voor RWS zelf is 
(interne effecten)? Het onderzoek heeft als doel om met 
behulp van een wetenschappelijk bepaalde methodiek 
de baten van open data onomstotelijk vast te stellen. 
Daarnaast zou de methodiek kunnen worden gebruikt 
om bestaand beleid te evalueren en succesfactoren voor 
het realiseren van het gewenste effect van dat beleid te 
bepalen.

Ministeries gaan hun data 
gratis beschikbaar stellen.
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