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Samenvatting

Sinds de Europese Commissie in 2010 de Digitale agenda voor Europa heeft vastgesteld, heeft open
data in Nederland een vlucht genomen. Anno 2014 wordt open data in één adem genoemd met de
verwezenlijking van ambities zoals een transparante en compacte overheid, waardecreatie en
burgerparticipatie. Mede met het oog op het realiseren van (een deel van) de hooggespannen
verwachtingen van open data, is in het voorjaar van 2013 door het ministerie van Economische
Zaken (EZ) het ICT Doorbraakproject Open Geodata voor groei en innovatie gelanceerd. Dit project is
gericht op het stimuleren van het gebruik van open data door het identificeren en waar mogelijk te
doorbreken van de barrières die gebruikers ondervinden bij het hergebruiken van overheidsdata.
Teneinde een kansrijke opendatastrategie te ontwikkelen is het van belang om de bepalende
factoren van open data integraal in onderling verband te bezien. Een opendata-beoordelingsraamwerk kan de basis vormen voor zo’n integrale benadering. Op basis van zo’n
beoordelingsraamwerk kan een onderbouwde keuze worden gemaakt voor acties die ervoor moeten
zorgen dat de potentie van open data optimaal wordt benut: hoe staat Nederland ervoor, wat gaat
goed, wat moet beter?
In dit rapport gaan we in op deze vragen. Het rapport moet worden gezien als een eerste
oriëntatiepunt van de huidige stand van open data in Nederland: de stand in opendataland. Om tot
dat punt te komen is een opendata-beoordelingsraamwerk ontwikkeld en toegepast op 20 datasets
met een locatiecomponent. Daarnaast zijn de ervaringen van 9 gebruikers en 6 aanbieders van open
data in het onderzoek meegenomen.
De stand in opendataland is algemeen beschouwd redelijk tot goed wat betreft het aanbod van de
nationaal beschikbare geodata als open data, zoals de basisregistraties topografie, adressen en
gebouwen en de datasets van Rijkswaterstaat. Minder goed is situatie van de door ons onderzochte
open data buiten het traditionele geodomein (zorg en energie) en bij gemeenten. Er zijn nog veel
data niet beschikbaar als open data, en de wel beschikbare open data moeten nog flink worden
verbeterd voordat gebruikers optimaal worden gefaciliteerd. Het is belangrijk dat in de catalogus
data.overheid.nl alle bij de overheid aanwezige datasets worden gepubliceerd met goede metadata,
dat (vooral decentrale) overheden actief worden gefaciliteerd bij de afweging welke datasets kunnen
worden vrijgegeven door duidelijke handvatten te geven om de data te openen en dat overheden
worden geholpen om het vrijgeven uniform conform nationaal beleid te realiseren.
Voor wat betreft de eisen aan de data zelf (open formaat, ruwe data, actualiteit etc.) kunnen we
concluderen dat iedere gebruiker uniek is, ook in zijn wensen. Het is heel lastig gebleken om de
gebruikersbehoefte voor wat betreft de kwaliteit van de data te harmoniseren. Wel kunnen we
stellen dat tijdige levering, beschikbaarstelling van de meest actuele dataset, en goed gecontroleerde
data een belangrijke behoefte vullen. Om het gebruik van open data te verhogen bevelen wij aan dat
de gebruikersgemeenschap actief wordt betrokken bij het gebruiksvriendelijker maken van
bestaande registers als data.overheid.nl en het Nationaal Georegister (NGR).
De stand in opendataland uit het oogpunt van governance is redelijk als we naar de onderzochte
individuele organisaties kijken. Voor organisatie-overschrijdende governance, de nationale opendatagovernance, is het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het
beleidsverantwoordelijke ministerie. Dit ministerie wordt door anderen niet altijd als zodanig
5
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herkend en erkend. Het mandaat is beperkt evenals de middelen. Een nationaal coördinator open
data voor de gehele overheid met voldoende mandaat en middelen om het mandaat succesvol te
kunnen uitvoeren is een noodzakelijke stap om de ambitieuze doelen van open data te kunnen
bereiken. Ook de communicatie tussen de aanbieders van open data en de gebruikers kan sterk
worden verbeterd van een minimale aanbodgerichte communicatie naar tweerichting communicatie,
waarbij de gebruiker niet alleen informeel maar ook formeel een stem heeft in het proces van
opendata-implementatie. Het verdient aanbeveling om deze communicatie tussen gebruiker en
aanbieder zowel strategisch, tactisch als operationeel (per dataset) te structureren. Formaliseren via
een opendata-gebruikersgroep kan hierbij een mogelijk middel zijn. Wellicht ten overvloede:
duurzame financiering van open data is een pre om opendatadoelen te bereiken. Bij sommige
organisaties staat de financiering en daarmee mogelijk de kwaliteit van de data onder druk.
Onze analyse van gebruikerskenmerken is uitgevoerd op zeer beperkte schaal. Het is wel gebleken
dat naast algemene kenmerken als voldoende ICT-, geo-, en marketingkennis met name specifieke
domeinkennis een essentiële randvoorwaarde is om een succesvolle case op basis van open data te
ontwikkelen.
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1

Inleiding

Open data staat al bijna twintig jaar op de beleidsagenda (zie Minister van Binnenlandse Zaken,
1997; Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid, 2000) maar sinds de Europese Commissie in
2010 de Digitale agenda voor Europa heeft vastgesteld, heeft open data in Nederland een vlucht
genomen. In maart 2011 omarmde minister Verhagen van het ministerie van EZ, Landbouw en
Innovatie (EL&I) open data in zijn Digitale Agenda NL. In mei 2011 kondigde minister Donner van het
ministerie van BZK aan om hergebruik van overheidsinformatie verder te stimuleren met een aantal
wetswijzigingen. En in oktober 2011 was het aan minister Schultz van Haegen van het ministerie van
Infrastructuur en Milieu (IenM) om aan te kondigen dat in beginsel alle data van IenM vanaf 2015 als
open data beschikbaar zullen zijn. In juni 2013 werd de aangepaste Europese Richtlijn inzake het
hergebruik van overheidsinformatie (2013/37/EU) aangenomen en in september 2013 presenteerde
het kabinet de visie en het actieplan Open Overheid waarin open data is ingebed in het bredere
kader van open overheid. In december 2013 werd het initiatiefwetsvoorstel Open overheid aan de
Tweede Kamer aangeboden (Blankena, 2013).
Anno 2014 wordt open data in één adem wordt genoemd met de verwezenlijking van ambities als
een transparante en compacte overheid, waardecreatie en burgerparticipatie. Internationaal
vergeleken doet Nederland het erg goed op opendatagebied (zie ePSI Platform Scoreboard1; Open
Knowlegde Foundation monitor (OKF2; Davies, 2013). Echter, ondanks een grote verscheidenheid aan
inmiddels beschikbare open (geo)data (ruim 6000 datasets in het NGR, waaronder de
Basisregistraties topografie (BRT), Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), het Nationaal
Wegenbestand (NWB), de Nationale Databank Wegverkeergegevens (NDW), de gegevens van de
RDW, KNMI, en het CBS) zijn de voorspelde miljarden euro’s aan baten nog niet waargenomen.
Nationaal begint kritiek door te klinken op de beschikbare open data en implementatiestrategieën
van de Rijksoverheid (Algemene Rekenkamer, 2014). De wil is er wel, maar de weg is hobbelig (Van
Loenen & Verdonk, 2012).
Mede met het oog op het inlossen van (een deel van) de hooggespannen verwachtingen van open
data, is in het voorjaar van 2013 door het ministerie van EZ het ICT Doorbraakproject Open Geodata
voor groei en innovatie gelanceerd. Dit project richt zich op het stimuleren van het gebruik van open
data door de barrières die gebruikers ondervinden bij het hergebruiken van overheidsdata te
identificeren en waar mogelijk te doorbreken.
Om een kansrijke opendatastrategie te ontwikkelen is het van belang om de bepalende factoren van
het opendatafenomeen integraal in onderling verband te bezien. Een opendata-beoordelingsraamwerk of volwassenheidsmodel kan de basis vormen voor zo’n integrale benadering. Op basis van
een opendata-beoordelingsraamwerk kan een onderbouwde keuze worden gemaakt voor acties die
ervoor moeten zorgen dat de potentie van open data optimaal wordt benut: hoe staat Nederland
ervoor, wat gaat goed, wat moet beter?
Dit rapport gaat in op deze vragen en moet worden gezien als een eerste oriëntatiepunt van de
huidige stand van open data in Nederland: de stand in opendataland. Om tot dit punt te komen is
een opendata-beoordelingsraamwerk ontwikkeld en toegepast op 20 datasets met een
1

http://www.epsiplatform.eu/content/european-psi-scoreboard

2

https://index.okfn.org/about/
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locatiecomponent. Daarnaast zijn de ervaringen van 9 gebruikers en 6 aanbieders van open data in
het onderzoek meegenomen. Ook reikt het raamwerk handvatten aan overheden voor het verder te
ontwikkelen en implementeren van een opendatabeleid.
Het rapport bestaat uit de volgende onderdelen. Allereerst beschrijven we hergebruik van open data
in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 introduceren we het beoordelingsraamwerk 1.0. In hoofdstuk 4 wordt
dit beoordelingsraamwerk gebruikt om de huidige stand in opendataland voor 20 gewilde datasets in
kaart te brengen. In hoofdstuk 5 beoordelen we de stand in opendataland op het gebied van
governance. Hoofdstuk 6 gaat in op de kwantitatieve indicatoren. De stand van het land voor wat
betreft de gebruikers wordt in hoofdstuk 7 beschreven. We besluiten met onze conclusies en
aanbevelingen in hoofdstuk 8.
In het rapport komen veel afkortingen voor. Op pagina’s 98 en 99 worden deze afkortingen kort
uitgelegd.
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2

Hergebruik van open data

Het Doorbraakproject Open Geodata richt zich op het stimuleren van het gebruik van open data door
de barrières die gebruikers ondervinden bij het hergebruiken van open data te identificeren en waar
mogelijk te doorbreken.
In dit rapport verstaan wij onder open data: data die zonder beperking kan worden hergebruikt, dat
wil zeggen zonder financiële en juridische beperkingen. Onder open data verstaan wij ook data die
beschikbaar zijn met alleen als voorwaarde dat de naam van de bron vermeld moet worden, zoals
een Creative Commons Naamsvermelding (CC-BY)3 licentie.

2.1

Gebruikersperspectief

Vanuit een gebruikersperspectief wordt de stand in opendataland bepaald aan de hand van het
concentrische schillenmodel van Backx (2003). Dit model gaat ervan uit dat een gebruiker door drie
schillen heen moet voordat hij kan besluiten of de data geschikt zijn voor gebruik of niet (zie Figuur
1).

Figuur 1: Concentrische schillenmodel van Backx (2003)

2.1.1 Bekend

Ten eerste moet de gebruiker weten dat een dataset bestaat (kenbaar) en waar deze kan worden
verkregen (vindbaar). Als dit niet het geval is zal de dataset niet kunnen worden gebruikt. Een
dataset die niet wordt gevonden door een zoekmachine is dan dus niet bekend terwijl de data er wel
zijn.
2.1.2 Bereikbaar

Ten tweede moet een dataset bereikbaar zijn: de gebruiker moet de dataset voor zijn doel kunnen
gebruiken (is de dataset beschikbaar). Voor de juridische bereikbaarheid gaat het om de toegang van
gegevens die op basis van wet- en regelgeving verkregen kan worden of beperkt kan worden.
3

Voor meer informatie over Creative Commons licenties, zie http://creativecommons.nl/uitleg/.
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Voorbeelden hiervan zijn de toegang via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en de
licentievoorwaarden en de beperkingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (privacy). Onder
juridische bereikbaarheid verstaan wij ook de juridische uitwisselbaarheid met betrekking tot
gebruiksvoorwaarden (transparante en consistente gebruiksvoorwaarden).
De fysieke bereikbaarheid richt zich op de wijze waarop de dataset fysiek kan worden benaderd. Dit
kan direct via een onlinedienst zijn, na bezoek aan een fysiek loket of na een schriftelijk verzoek per
post of e-mail.
Bij de financiële bereikbaarheid is het relevant dat de gebruiker het zich kan veroorloven de
gevraagde prijs voor een dataset te betalen. Tarieven (zéker hoge tarieven) kunnen een barrière
opwerpen voor potentiële gebruikers, zeker als die tarieven niet van tevoren zijn aangegeven of
complex zijn om te bepalen (MICUS 2008).
Als een dataset op alle aspecten bereikbaar blijkt, zal de gebruiker in schil 3 Bruikbaar komen.
2.1.3 Bruikbaar

Bij bruikbaar staan de technische eigenschappen van de dataset centraal. Voldoen deze aan de
behoefte van de gebruiker, dan zal de gebruiker de dataset mogelijk gebruiken. Door middel van
metadata zal veelal voldoende transparantie van de technische kwaliteit, en daarmee de
betrouwbaarheid, worden gegeven.
Behalve metadata kan aanvullende documentatie, zoals gebruikersvriendelijke handleidingen, de
betekenis van de data verduidelijken, vooral voor niet-geospecialisten. In sommige gevallen zal een
voorbeelddataset beschikbaar moeten zijn (testset) of een volledige raadpleegdienst moeten worden
ingericht.
Data moeten ook hanteerbaar zijn, dat wil zeggen, de gebruiker moet de data kunnen gebruiken met
de middelen die beschikbaar zijn, en voor de doelen die de gebruiker voor ogen heeft. Dat houdt in
dat voor de hanteerbaarheid van de data deze bij voorkeur in verschillende formaten en
dekkingsgraden beschikbaar zou moeten zijn. Daarbij zijn de actualiteit en de update frequentie van
de data ook van belang voor de bruikbaarheid.
Voor de bruikbaarheid is goede communicatie tussen gebruiker en aanbieder belangrijk. Het
beschikbaar zijn van een helpdesk en/of gebruikersgroep is op zich niet voldoende: er moet tijdig
worden gereageerd, en er moet voldoende inhoudelijke kennis zijn om vragen / problemen snel en
adequaat te behandelen.
Data moeten bestendig beschikbaar zijn, dat wil zeggen, niet alleen in technisch opzicht (bijv. geen
gebroken links) als vanuit een beleidsmatig opzicht. De gebruiker wil van te voren weten of de data
beschikbaar zullen blijven, voordat er wordt geïnvesteerd in het ontwikkelen van een dienst.
Met Backxs model zijn we er nog niet helemaal. De mate waarin de opendata-omgeving voor de
gebruiker is geoptimaliseerd is in grote mate bepalend voor het welslagen van deze gebruiker in het
bereiken van zijn doel. Daarom betrekken we de factoren governance en gebruikerskenmerken bij
het model van Backx.

2.2

Governance

Naast de drie concentrische schillen is een algemeen kader relevant: de governance van de data.
Onder governance kan in dit verband de interactie tussen publieke en/ of private partijen worden
10

verstaan met als uiteindelijke doel het realiseren van gemeenschappelijke doelen (Termeer et al.,
2011, p. 160). De interactie kan worden gestuurd via governance-arrangementen. Dit is het geheel
aan regels, processen en instrumenten die de interactie tussen partijen structureert zodat deze hun
beoogde gemeenschappelijke doelen kunnen bereiken. Dit kan worden gestimuleerd met behulp van
economische, communicatieve en regelgevende sturingsmechanismen (Termeer et al., 2011, p. 160161).
Bij de ontwikkeling van governance-arrangementen staat de verbinding centraal: het samenbrengen
van verschillende actoren, kwesties, sectoren en schalen om gefragmenteerde systemen om te
vormen tot geharmoniseerde governance systemen (zie Termeer et al., 2011, p. 166).
Bij de governance van open data gaat het om de aspecten van de drie schillen van Backx, maar ook
de bredere scope: wie gaat erover, wie is het aanspreekpunt en wie kan ervoor zorgen dat de
gebruiker niet in een van de schillen ‘uitglijdt’. Wie kan de mogelijke barrières slechten?
Voor het governance-deel van het opendata-beoordelingsraamwerk wordt gebruik gemaakt van
elementen uit de maturity matrix voor geo-informatie infrastructuren (zie Kok en Van Loenen, 2005;
Van Loenen, 2006). Dit model kent vijf aspecten die medebepalend zijn voor het functioneren van
een geo-informatie infrastructuur:
1. Een visie
2. Leiderschap
3. Communicatiekanalen
4. Zelforganiserend vermogen, en
5. Duurzame financiering.
Met de maturity matrix alleen zijn we er nog niet. Ook wettelijke en beleidsmatige kaders zijn
relevante governance-aspecten die meegenomen moeten worden. Het gaat hier om aspecten als het
aanwezig zijn van een recht op hergebruik, beroepsmogelijkheden, de wijze waarop klachten worden
afgehandeld, de mogelijkheid van het bestaan van exclusieve overeenkomsten met derden, en de
kaders voor markt en overheid.
Ten slotte is er een praktisch aspect dat moet worden genoemd: de inspanningen van een dataaanbieder om zijn gegevens als open data aan te bieden. Dat zou voor deze relatief eenvoudig, snel
en zonder of slechts tegen minimale kosten mogelijk moeten zijn.

2.3

Gebruiker en gebruikerskenmerken

De eerste vier categorieën in het beoordelingsraamwerk (de drie schillen van Backx en governance)
zien toe op barrières die door de aanbieders van data kunnen worden opgepakt. Dat betekent niet
dat als de aanbieder zijn aanbod en governance op orde heeft, de data automatisch gebruikt gaan
worden. Het kan zijn dat de gebruiker de data niet wil of kan gebruiken, niet voldoende intellectuele
en/of creatieve vaardigheden heeft om iets met de data te doen, geen toegang hebben tot
voldoende kapitaal of andere resources, geen interesse hebben om te investeren in een risicovol
opendataproduct, of onbekend zijn met de mogelijkheden. Al deze barrières, die direct zijn
verbonden aan de eigenschappen van de gebruiker en zijn omgeving, worden geschaard onder de
categorie gebruiker/gebruikerskenmerken.
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3

Beoordelingsraamwerk 1.0

Het bepalen van de effecten van een beleidsmaatregel kan op verschillende manieren worden
uitgevoerd. Een veelgebruikte methode is het ontwikkelen van een beoordelingsraamwerk aan de
hand van indicatoren. Het ontwikkelen van een dergelijk beoordelingsraamwerk bestaat uit een
aantal stappen.
1. Ontwikkel een raamwerk op basis van de doelen van de organisatie door het beantwoorden
van de volgende vijf vragen: (1) wat is de missie van de organisatie die de open data
beschikbaar stelt, (2) wat zijn de activiteiten, (3) wat is het beoogd resultaat van de
activiteiten, (4) wie moeten er bereikt worden, en (5) welke (tussentijdse) uitkomsten
worden nagestreefd?
2. Identificeer de belangrijkste elementen die systeem-kritisch zijn voor het begrijpen en
beoordelen van het functioneren van de organisatie.
3. Kies de meest geschikte prestatiewaarden.
4. Bepaal of er gaten zijn tussen de informatie die nodig is en die aanwezig is.
5. Ontwikkel en implementeer een methodiek om die gaten te vullen.
6. Ontwikkel een systematiek om de resultaten de communiceren.
7. Evalueer de ontwikkelde systematiek.
Bij het opstellen van de indicatoren voor het beoordelingsraamwerk is het dus van belang dat deze
aansluiten bij de (strategische) doelen van de organisatie.
We onderscheiden vier elementen: Activiteit, Output, Outcome en Impact. Een activiteit is een actie
van de organisatie. Output zijn de producten en/of diensten die door een organisatie worden
gemaakt. Outcome zijn de resultaten die voortkomen uit een actie of een beleidswijziging. Impact is
de mate waarin de outcome bijdraagt aan de (strategische) doelen van een organisatie. Het
beschikbaar stellen van open data is de activiteit. Het directe gevolg (output) is open data. De
outcome is het effect van de output, meer gebruikers bijvoorbeeld. De impact betreft de hogere orde
effecten. Tabel 1 geeft de verschillende mogelijkheden weer om open data te beoordelen.
De impact van open data is bijzonder lastig te meten. Diverse studies hebben de impact van open
data in kaart proberen te brengen (zie bijvoorbeeld Pira International Ltd, 2000; Dekkers et al. 2006;
Vickery, 2011; McKinsey, 2013). Een analyse van drie van deze studies leert dat op de conclusies van
deze studies nogal wat valt af te dingen (zie Van Loenen & Welle Donker, 2014).
Het huidige onderzoek heeft zich beperkt tot de output- en (deels) outcome-indicatoren.
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Tabel 1: Output, activiteit, outcome en impact van open data
Activiteit

Output

Outcome

Impact

Nederland
(Ministerie van EZ)

Data als open data
beschikbaar
stellen

Open data van
eigen ministerie

Toegenomen
gebruik van data
(intern en extern)

Economische waardecreatie op basis van data
toegenomen

Nederland
(Ministerie van
BZK)

Data als open data
beschikbaar
stellen

Open data van
eigen ministerie

Toegenomen
gebruik van data
(intern en extern)

Beter onderbouwde
beslissingen

Minder Wobverzoeken
Meer
communicatie met
burger/bedrijf
Nederland
(Ministerie van
IenM)

Data als open data
beschikbaar
stellen

Open data van
eigen ministerie

Toegenomen
gebruik van data
(intern en extern)

Beter imago overheid
Hogere
burgerparticipatie
Efficiëntie omhoog
Transparantie omhoog
Kwaliteit data omhoog
Efficiëntie omhoog

Meer feedback

3.1

Outputindicatoren

De indicatoren in tabel 2 vormen de randvoorwaarden voor een succesvol opendatabeleid (Van
Loenen en Welle Donker, 2014)4:
1. de mate waarin data als open data worden aangeboden;
2. de mate waarin de governanceaspecten van open data zijn vormgegeven/georganiseerd;
3. de gebruikersperceptie/ervaring met het aanbod en governance van open data;
4. de mate waarin de eigenschappen van een gebruiker hem in staat stellen om te innoveren
met open data.
Deze vier indicatoren vormen samen de outputindicatoren.
De eerste outputindicator (de mate waarin data als open data wordt aangeboden) is een uitwerking
van het model van Backx (zie figuur 1): de aanbodindicatoren. In bijlage C staan de
aanbodindicatoren uitgewerkt. De aanbodindicatoren zijn verdeeld in vijf fasen van ontwikkeling
voor de mate van bekendheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid van data. In het ontwikkelde
raamwerk hebben we getracht te voorzien in de diversiteit aan gewenste data, want deze hoeft niet
voor alle gebruikers gelijk te zijn. Sommige gebruikers willen bijvoorbeeld zeer gedetailleerde of
actuele gegevens, terwijl andere gebruikers globale en historische gegevens wensen.
De tweede outputindicator, de mate waarin de governance aspecten van open data zijn
vormgegeven/georganiseerd, zijn in bijlage D schematisch weergegeven. Dit zijn de meer
strategische/tactische indicatoren die deels hun weerslag vinden in de Backx-indicatoren. Als
bijvoorbeeld uit de aanbodindicatoren blijkt dat in 10 onderzochte datasets geen enkele consistentie

4

Zie Van Loenen, Welle Donker (2014). Open data beoordelingsraamwerk; Deel Barrières & Best Practices voor een
uiteenzetting van de verschillende onderdelen van het raamwerk.
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in prijsstelling, gebruiksvoorwaarden en vindplaats is, dan kan dat een indicatie zijn voor het
ontbreken van een centraal opendatabeleid, of het niet handhaven ervan.
De derde outputindicator, de gebruikersperceptie/ervaring met het aanbod en governance van open
data, is een indicatie of de gebruiker daadwerkelijk in staat is de data te gebruiken: weet hij dat de
data bestaan, waar de data te vinden zijn, kan hij de data eenvoudig bereiken en voldoen ze aan zijn
behoefte? Voor deze indicator worden dezelfde indicatoren gebruikt als de aanbodindicatoren en
voor twee van de governance-indicatoren (communicatie/stimulatie en markt en overheid). Het
verschil is dat nu de score op deze indicatoren wordt bepaald door een gebruikersperspectief.
De vierde outputindicator, de eigenschappen van een gebruiker hem in staat stellen om te innoveren
met open data bestaat uit factoren als beschikbare kennis (van de data, techniek, markt), kapitaal,
creativiteit, die de innovatiekracht van een organisatie bepalen. Naast deze factoren zijn er twee
overkoepelende factoren, namelijk toegang tot data en opendata-governance. Als er bijna geen open
data worden aangeboden zal de kans op succesvolle toepassingen op basis van open data niet groot
zijn. Via opendata-governance kan de toegankelijkheid van de data worden beïnvloed, bijvoorbeeld
door een ‘open data, tenzij’-beleid na te streven. Daarnaast kan door een heldere rolverdeling tussen
markt en overheid en mogelijk zelfs met opendata-stimuleringsprogramma’s de randvoorwaarden
voor een gebruiker om te innoveren met open data worden bevorderd. In bijlage E wordt dit
raamwerk in onderling verband weergegeven.
Tabel 2: Outputindicatoren samengevat
Output-indicatoren

Omschrijving

Hoe

1. Aanbod

Deskresearch

2. Governance

Feitelijke situatie: is het gepubliceerd, is er
een open licentie, zijn er open standaarden,
etc.
Feitelijke situatie: is er een visie, etc.

3. Gebruikersperceptie van
aanbod en governance

Praktijk van gebruiker: zijn data bekend,
bereikbaar en bruikbaar?

Interviews

4. Gebruik

3.2

Wordt er geconcurreerd door de overheid,
wordt er gecommuniceerd tussen overheid en
gebruiker, etc.
Eigenschappen gebruiker om open data te
gebruiken (toegang tot data, creativiteit, etc.)

Deskresearch en Interviews

Interviews

Outcome-indicatoren

De indicatoren in de outcome-kolom van tabel 1 geven het directe effect van een activiteit weer. Als
de overheid besluit om een subsidie in te stellen voor open data start-ups heeft dat als mogelijk
effect dat er meer open data start-ups komen. Of als data als open data beschikbaar worden gesteld
is een mogelijk effect dat het gebruik van de data zal toenemen en dat er communicatie tussen
aanbieder en gebruiker zal ontstaan. We onderscheiden voor de outcome-indicatoren een
aanbodkant en een gebruikerskant.
In dit onderzoek hebben wij ons voor de outcome-indicatoren beperkt tot de algemene
gebruiksgegevens van data.overheid.nl, het NGR en de specifieke gebruiksgegevens van het initiatief
14

Publieke Dienstverlening op de kaart (www.pdok.nl). In Welle Donker et al. (2014) is een overzicht
van mogelijke outcome-indicatoren beschreven en verder uitgewerkt.
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4

De stand in opendataland: Aanbod

4.1

De indicatoren (eerste concept)

Voor dit onderzoek zijn een aantal metingen verricht. Voor de outputindicator ‘aanbod’ is van twintig
datasets de bekendheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid (zie tabel 2) gemeten door middel van
deskresearch.

4.2

Selectie van twintig datasets

In 2007 is een lijst samengesteld van de twintig datasets die volgens bedrijven het meest interessant
waren om toegevoegdewaardeproducten en -diensten mee te maken (Groot et al., 2007, p. 6-8).
Deze 'Top 20-most wanted’ is eind 2013 aan vertegenwoordigers van het bedrijfsleven van het ICT
Doorbraak projectteam overlegd met de vraag om de lijst te actualiseren en aan te vullen. Daarnaast
is in 2014 als onderdeel van interviews met gebruikers gevraagd welke overheidsdatasets het meest
gebruikt worden en welke datasets nog op de verlanglijst staan. Met de aanvullingen vanuit
GeoBusiness Nederland en de veelvuldig genoemde datasets tijdens interviews is de 2014 Top 20 tot
stand gekomen (zie tabel 3). Vergeleken met de Top 20 uit 2007 is er naast de traditionele
geodatasets nu ook vraag naar niet-traditionele geodata, zoals zorgdata.
Tabel 3: 2014 Top 20-geodatasets (in alfabetische volgorde)
Top20 datasets (2014)
Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2)
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
Basisregistratie Topografie (BRT/TOP10NL)
Bedrijvenregister/Kamer van Koophandel
Bodemkaarten (zowel van TNO als van Alterra)
CBS wijk- en buurtgegevens (Statline)
Energiedata – landsdekkend (verbruik)
Energielabels (gebaseerd op BAG-panden)
Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN)
Gemeentelijke data
Kadastrale informatie
Luchtfoto’s
Nationaal Spoorwegenbestand (NWB-spoorwegen)
Nationaal Vaarwegenbestand (NWB-vaarwegen)
Nationaal Wegenbestand (NWB-wegen)
NDW - verkeersinformatie
Risicokaart
16

Ruimtelijke plannen
Waterstanden (real-time)
Witte Kaart Nederland (locaties en kenmerken over apotheken, artsen, ziekenhuizen
etc.)

In GeoSamen, de gemeenschappelijke visie van overheid, bedrijfsleven en wetenschap op de
geosector 5 , worden vijf thema’s waarbij geodata een belangrijke rol spelen als uitgangspunt
genomen. Deze thema’s zijn Bouw, Energie, Ruimte & Mobiliteit, Water en Zorg. Een aantal datasets
kunnen als basisbestanden beschouwd worden (bestanden die aan de basis van alle vijf thema’s
liggen. De 2014 Top 20 kan als volgt naar GeoSamen-thema’s worden onderverdeeld:
Basisbestanden
1.
Basisregistratie Topografie (BRT/TOP10NL)
2.
Bedrijvenregister/Kamer van Koophandel
3.
CBS wijk- en buurtgegevens (Statline)
4.
Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN)
5.
Gemeentelijke data
6.
Luchtfoto’s
Bouw
7.
8.
Energie
9.
10.

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
Kadastrale informatie

Energie data – landsdekkend (verbruik)
Energielabels (gebaseerd op BAG-panden)

Ruimte & Mobiliteit
11.
Bodemkaarten (zowel van TNO als van Alterra)
12.
Nationaal Spoorwegenbestand (NWB-spoorwegen)
13.
Nationaal Wegenbestand (NWB-wegen)
14.
NDW-verkeersinformatie
15.
Ruimtelijke plannen
Water
16.
17.
18.

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2)
Nationaal Vaarwegenbestand (NWB-vaarwegen)
Waterstanden (real-time)

Zorg
19.
20.

Risicokaart
Witte Kaart Nederland (locaties en kenmerken van apotheken, artsen, ziekenhuizen etc.)

5

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, GeoBusiness Nederland en NCG (2014). GeoSamen. Een gemeenschappelijke visie
van overheid, bedrijfsleven en wetenschap op de toekomst van de geosector. (www.geosamen.nl).
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4.3

Werkwijze bepalen stand van de Top 20

Aan de hand van de aanbodindicatoren (zie bijlage C) zijn de Top 20-datasets getoetst op
gebruikersvriendelijkheid door middel van deskresearch. Er is een schaal van 1 tot 5 gehanteerd,
waarbij 1 de laagste score en 5 de hoogste score voor gebruikersvriendelijkheid is.
4.3.1 Bekend

Om de eerste schil ‘bekend’ te bepalen, is in eerste instantie gebruik gemaakt van een profielvrije
zoekmachine (https://ixquick.com/) om te voorkomen dat de zoekmachine het zoekgedrag zal
aanpassen aan de hand van de ingevoerde zoektermen.
4.3.1.1 Kenbaar

Een dataset moet kenbaar zijn om te kunnen worden gevonden. Om de kenbaarheid van een dataset
te bepalen is onderzocht in welke mate een bestand bekend is gemaakt. Hiervoor hebben we als
indicator gebruikt hoe verfijnd de zoekterm moet zijn om een dataset te kunnen vinden. Als
zoektermen zijn in eerste instantie algemene termen gebruikt, zoals “wegenbestand”. Waar de
algemene zoekterm geen resultaten opleverde, is vervolgens gebruik gemaakt van de volledige naam
van het bestand, bijv. “Nationaal Wegenbestand”, en daarna gebruik gemaakt van de afkorting van
het bestand, bijv. “NWB”. Een score van 1 geeft aan dat de dataset niet openbaar, dan wel niet
kenbaar is, en een score van 5 geeft aan dat de dataset algemeen bekend is, dat wil zeggen met een
zeer algemene zoekterm de betreffende dataset de eerste hit is via de algemene zoekmachine.
4.3.1.2 Vindbaar

Een dataset moet bij voorkeur worden gevonden bij een algemeen (geo)dataportaal zoals
data.overheid.nl en het NGR. Vindbaarheid hangt nauw samen met de kenbaarheid. Daarom is als
indicator voor vindbaarheid onderzocht of de dataset via meerdere platforms kon worden gevonden.
Naast de algemene zoekmachine, is ook gebruik gemaakt van het NGR en van data.overheid.nl om
datasets te vinden. Ook hier is in de eerste instantie gebruik gemaakt van algemene zoektermen, en
waar nodig, met steeds meer verfijnde zoektermen. Een score van 1 geeft aan de data niet gevonden
kon worden, een score van 5 geeft aan dat de dataset zowel bij de bronhouder (3), als via het NGR
(4), als via data.overheid.nl is gevonden.
4.3.2 Bereikbaar

Om de tweede schil (‘bereikbaar’) te bepalen, is onderzocht of de dataset financieel bereikbaar
(betaalbaar), juridisch bereikbaar (licenties) en praktisch bereikbaar (actief/passief) is.
4.3.2.1 Betaalbaar

Voor het bepalen van de bereikbaarheid van de data is allereerst naar de betaalbaarheid gekeken:
zijn er aanschafkosten voor de data, en zo ja, zijn die tarieven online beschikbaar? Betaalbaarheid is
een relatief begrip, kosten die voor een gevestigd bedrijf acceptabel zijn, kunnen voor een starter te
hoog zijn. Daarom hebben wij een onderscheid gemaakt tussen tarieven voor landsdekkende
bestanden en voor deelbestanden, en of die tarieven als marginale verstrekkingskosten (niet hoger
dan €250) kunnen worden beschouwd. Een score van 1 geeft aan dat er tarieven in rekening worden
gebracht maar dat die tarieven alleen op verzoek beschikbaar zijn. Een score van 5 geeft aan dat de
data gratis beschikbaar zijn.
18

4.3.2.2 Beschikbaar: juridische bereikbaarheid

Ten tweede is de juridische bereikbaarheid in beschouwing genomen. Er is onderzocht of de data
beschikbaar zijn met een (online) licentie, en zo ja, of die licentie een gestandaardiseerde licentie is
zoals een Creative Commons (CC) licentie. Een score van 1 geeft aan dat de dataset niet mag worden
gebruikt, bijvoorbeeld vanwege bescherming van persoonsgegevens of om de vertrouwelijkheid van
bedrijfsgegevens te beschermen. Het ontbreken van een (kenbare) licentie geeft ook een score van 1
omdat dit grote onzekerheid voor de gebruiker oplevert. Een score van 4 geeft aan dat er gebruik
gemaakt wordt van een CC-BY-licentie omdat deze licentie een verplichting van naamsvermelding
opwerpt. Een score van 5 geeft aan dat er gebruik is gemaakt van een open ‘licentie’ zoals een CC0 of
een CC-PD-verklaring6, of dat duidelijk kenbaar is gemaakt dat er geen licentievoorwaarden van
toepassing zijn.
4.3.2.3 Beschikbaar: praktische bereikbaarheid

Ook is de praktische bereikbaarheid aan de hand van drie indicatoren bepaald. Het eerste aspect van
de praktische bereikbaarheid is of er alleen metadata beschikbaar zijn, of ook downloads. Aangezien
dit aspect nauw samenhangt met andere aspecten, is deze niet als aparte indicator gemeten.
3a. Serviceniveau
Onder service niveau verstaan we alleen passief (via een verzoek) of actief (via diensten) bij de data
kan en zo ja, via welke soorten diensten. Werken download links nog (geen dode links)? Een score
van 1 voor serviceniveau geeft aan dat de data niet beschikbaar via onlinediensten, en een score van
5 geeft aan dat de data beschikbaar zijn via downloaddiensten en zelfs via API’s.7
3b. Levertijd
Als de data niet beschikbaar zijn via online services, wat is dan de levertijd voor de dataset? Als
indicator hebben wij de termijnen uit de Wob gehanteerd. Een score van 1 geeft aan dat de levertijd
langer is dan 8 weken, dat wil zeggen langer dan de maximale tijd toegestaan in de Wob. Een score
van 1 geeft ook aan dat er geen levertermijn online wordt vermeld, zodat de levertijd voor dit deel
van het onderzoek niet te bepalen is. Een score van 5 geeft aan dat de data direct beschikbaar zijn,
dat wil zeggen binnen één werkdag en voor hoog dynamische data ‘near real-time’.
4.3.3 Bruikbaarheid

Er zijn meerdere indicatoren gebruikt om de derde schil (“bruikbaar”) te bepalen. Metadata spelen
hierbij een belangrijke rol. Maar er zijn andere aspecten aan bruikbaarheid, zoals
gebruikersvriendelijkheid en duurzaamheid van de dataset. Hieronder worden deze aspecten verder
beschreven.

6

Creative Commons biedt twee manieren aan om aan te geven dat een werk zonder restricties gebruikt kan worden. Met
de CC0 verklaring kan een rechthebbende aantonen dat hij afstand doet van zijn auteursrecht voor zover dit wettelijk is
toegestaan. Met de Public Domain Mark kan je werken identificeren die niet auteursrechtelijk beschermd zijn, of waarvan
het auteursrecht is verlopen (bron: http://creativecommons.nl/uitleg/).
7

Een Application Programming Interface (API) is een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma kan
communiceren met een ander programma of onderdeel (meestal in de vorm van bibliotheken). Een API definieert de
toegang tot de functionaliteit die er achter schuil gaat. De buitenwereld kent geen details van de functionaliteit of
implementatie, maar kan dankzij de API die functionaliteit wel gebruiken. Een voordeel hiervan is dat met een API
meerdere implementaties benaderbaar kunnen zijn, zolang deze maar voldoen aan de API (bron:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Application_programming_interface).
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4.3.3.1 Duidelijk

Naast metadata is er onderzocht welke aanvullende documentatie, zoals gebruikersvriendelijke
gebruiksaanwijzingen en FAQ’s8, er aangeboden worden, en of de aanvullende documentatie ook
meertalig beschikbaar is. Met deze indicator meten we of de betekenis van de data duidelijk is voor
de gebruiker. Een score van 1 geeft aan dat er geen aanvullende documentatie beschikbaar is, en een
score van 5 geeft aan dat er uitgebreide aanvullende documentatie zoals meertalige en
gebruikersvriendelijke gebruiksaanwijzingen, en FAQ’s zodat niet-geospecialisten ook met de data
aan de slag kunnen gaan.
4.3.3.2 Hanteerbaar

Data moeten ook hanteerbaar zijn, dat wil zeggen, de gebruiker moet de data kunnen gebruiken met
de middelen die beschikbaar zijn, en voor de doelen die de gebruiker voor ogen heeft. Voor de ene
gebruiker kan dit een behoefte aan landsdekkende data zijn, voor de ander liever deelbestanden. De
ene gebruiker wil graag de data in een open formaat, de ander heeft juist behoefte aan data in een
weliswaar gesloten maar geaccepteerde (de facto) formaat die beter geschikt is om data te
manipuleren. Figuur 2 geeft een aantal van de verschillende behoeftes van de gebruiker aan.
Vanwege de grote variatie van gebruikersbehoeften, hebben wij ervoor gekozen de volwassenheid
van de hanteerbaarheid van data aan te duiden met het aantal keuzemogelijkheden die de
datahouder aanbiedt. Een score van 1 geeft aan dat er geen keuzemogelijkheden zijn, dat wil zeggen
dat de data als één bestand en in één formaat ‘as-is’ worden aangeboden. Een score van 5 geeft aan
de gebruiker meer dan 3 keuzemogelijkheden heeft.
1.

Coverage van benodigd gebied:
lokaal ßà wereldwijd
2.
Actualiteit van data:
historisch ßà real-time
3.
Data:
thematisch ßà Geo Top 20
4.
Aggregatieniveau:
1:1000 ßà1:10.000.000
5.
Data formaten:
keuze uit gesloten ßàopen
6.
Type data:
statisch ßà hoog-dynamisch
7.
Data service niveau:
viewing – download - API
8.
Data hoeveelheid:
kB’s ßà TB’s
9.
Data volledigheid: meest
recenste versie ßà tijdreeksen
10. Data consistentie:
consistente formaten / locatie
(URIs), e.d.
11 Metadata:
standaard en volledig
12. Taal / semantiek
NL ßà meertalig

Figuur 2: Variatie in behoeftes van gebruikers

8

Frequently Asked Questions of veelgestelde vragen als een lijst met vaak voorkomende vragen en antwoorden over een
bepaald onderwerp.
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4.3.3.3 Betrouwbaar

Om de betrouwbaarheid van de data te kunnen bepalen, moet een gebruiker de kwaliteit van de
data kunnen controleren. Als indicator voor de betrouwbaarheid is onderzocht of er metadata
aanwezig zijn, hoe uitgebreid en gestandaardiseerd zijn de metadata, en zijn de metadata meertalig
beschikbaar. Een score van 1 geeft aan dat de kwaliteit, en daarmee de betrouwbaarheid van de
dataset niet te controleren is omdat er geen metadata of aanvullende documentatie aanwezig zijn.
Een score van 5 geeft aan dat er volledige en gestandaardiseerde metadata aanwezig zijn, zodat de
data op juistheid en compleetheid kan worden gecontroleerd.
4.3.3.4 Communicatie

Voor dit deel van het onderzoek is met betrekking tot communicatie alleen geïnventariseerd of er
een helpdeskfaciliteit bij de bronhouder aanwezig is. Aangezien er niet bepaald kon worden wat de
reactietijd en de inhoudelijke kennis van de helpdeskmedewerkers is, of dat er andere
gebruikersgroepen aanwezig zijn, is communicatie als aspect voor dit deel van het onderzoek verder
buiten beschouwing gelaten.
4.3.3.5 Actualiteit van de data

Verder zijn de actualiteit en de updatefrequentie van het bestand in beschouwing genomen. Is de
meest actuele versie van de dataset als open data beschikbaar of slechts een oudere versie als open
data en de meest actuele versie als gesloten data? Een score van 1 geeft aan dat de data eenmalig
zijn gepubliceerd en er sindsdien geen actualisatie meer heeft plaatsgevonden of in de toekomst
gepland is. Een score van 5 geeft aan dat de meest actuele versie (near real-time) beschikbaar is.
4.3.3.6 Bestendigheid

De bestendigheid van de dataset is in kaart gebracht. Hierbij is zowel de garantie op bestendigheid
van de dataset onderzocht als de technische bestendigheid ervan.
6a. Databestendigheid
Om de databestendigheid te bepalen is onderzocht of er een wettelijke verplichting of beleidslijn is
om toekomstige versies en/of historische versies beschikbaar te stellen. Een score van 1 geeft aan
dat er geen garanties te vinden zijn voor de beschikbaarheid van de dataset in de toekomst. Een
score van 5 geeft aan dat er een wettelijke verplichting is die de beschikbaarheid van de dataset in de
toekomst garandeert, inclusief het beschikbaar houden van oudere versies, zodat de data
beschikbaar zijn voor tijdreeksen.
6b. Technische bestendigheid
De technische aspecten van de toegankelijkheid van data zijn gemeten aan de hand van het vijfsterrenmodel van Tim Berners Lee (TBL) (zie bijlage F voor een beschrijving van dit model). Een score
van 1 geeft aan dat de data niet online beschikbaar zijn, en een score van 5 dat de data als linked
open data beschikbaar zijn met URI's.
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4.4

Stand van de basisbestanden

4.4.1 Basisregistratie Topografie (BRT/TOP10NL)

De Basisregistratie Topografie (BRT) is opgebouwd uit meerdere digitale topografische bestanden op
verschillende schaalniveaus, waarvan de dataset met schaal 1:10.000 (de TOP10NL) het meest
gedetailleerde topografische bestand is. TOP10NL vormt de basis voor de bestanden op andere
schaalniveaus zoals de 1:25.000 (TOP25NL) en 1:50.000 (TOP50NL) bestanden. TOP10NL wordt
beheerd door het Kadaster en is sinds 1 januari 2012 beschikbaar als open data met een CC-BYlicentie, dat wil zeggen dat bij hergebruik of verspreiding de naam van het Kadaster moet worden
vermeld: ‘CC-BY Kadaster’ gevolgd door het jaartal van publicatie.
4.4.1.1 Bekendheid BRT/TOP10NL

De bekendheid van de BRT/TOP10NL is goed, met de zoekterm “topografische kaart Nederland”
wordt de gebruiker, zowel via algemene zoekmachines als via het NGR en data.overheid.nl, naar het
platform Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) geleid waar de datasets beschikbaar zijn.
De zoekterm “topografische kaart” leverde te veel onbruikbare resultaten op, daarmee scoort de
kenbaarheid een 4.
4.4.1.2 Bereikbaarheid BRT/TOP10NL

De juridische bereikbaarheid van de BRT is ook goed. Hoewel het gebruik van een CC-BY licentie in
plaats van een CC0 verklaring een verplichting (naamsvermelding) opwerpt, zijn er geen beperkingen.
De BRT is gratis beschikbaar (betaalbaar). Bovendien kan de BRT/TOP10NL via een aantal diensten,
waaronder een atom feed9, kan worden gedownload, daardoor scoort de BRT hoog voor service
niveau en levertijd.
4.4.1.3 Bruikbaarheid BRT/TOP10NL

Voor bruikbaarheid zitten er variaties in de score. De metadata is beperkt en alleen beschikbaar in
het Nederlands, waardoor de duidelijkheid minder hoog scoort. Op de website van het Kadaster
staat aanvullende informatie en documentatie voor de BRT, maar de gebruiker moet verschillende
websites doorzoeken om alle benodigde informatie te vergaren. De BRT is in verschillende formaten
en schaalniveaus beschikbaar, waardoor de hanteerbaarheid hoog scoort. Doordat de BRT deel
uitmaakt van het stelsel van basisregistraties is de bestendigheid van de huidige versie gegarandeerd,
maar er zijn geen garanties afgegeven voor beschikbaarheid van historische versies.
De BRT scoort 3 TBL-sterren (gratis beschikbaar met een open licentie, beschikbaar in een machineleesbaar formaat en een open formaat). De data zijn niet beschikbaar als linked data of met een URI.
Figuur 3 geeft de toegankelijkheidsscores van de BRT/TOP10 NL in detail en als een geaggregeerde
score.

9

Atom is een soort webfeed waarbij content automatisch wordt gepresenteerd als deze wordt aangepast, een soort RSSfeed voor data.
22

Basisregistratie Topografie (TOP10NL)
TBL score
Bestendigheid

Actualiteit

Kenbaar
5
4
3
2
1
0

Hanteerbaarheid

Vindbaar
Betaalbaar

Licenties

Service niveau

Duidelijkheid

Leveringtijd
Betrouwbaarheid

Basisregistratie Topografie (TOP10NL)

Basisregistratie Topografie (TOP10NL)
bekend
5
4
3
2
1

bruikbaar

bereikbaar

Basisregistratie Topografie (TOP10NL)

Figuur 3: Toegankelijkheidscores van de BRT/TOP10NL
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4.4.2 Bedrijvenregister

Het bedrijvenregister, sinds 28 mei 2010 het (nieuwe) handelsregister, is een door de overheid
beheerd register waarin rechtspersonen en ondernemingen vermeld staan met hun gegevens. Het
handelsregister maakt deel uit van het stelsel van basisregisters en wordt beheerd door de Kamer
van Koophandel. 10 Als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) worden de activiteiten bekostigd uit
verplichte bijdragen voor inschrijving in het handelsregister. De gegevens uit het handelsregister zijn
openbaar en tegen betaling op te vragen.
4.4.2.1 Bekendheid bedrijvenregister

Aangezien zowel in de 2007 Top20 als tijdens de interviews de term bedrijvenregister wordt gebruikt
in plaats van het handelsregister, is voor dit onderzoek in eerste instantie de zoekterm
“bedrijvenregister” gebruikt, en daarna pas “handelsregister”. Dit heeft een effect op de
vindbaarheid van het bestand gehad omdat de zoekterm “bedrijvenregister” veelal links naar andere
organisaties opleverde.
4.4.2.2 Bereikbaarheid bedrijvenregister

Het bestand is bij de bronhouder zonder een online licentie en tegen betaling beschikbaar. Op de
website van de Kamer van Koophandel worden tarieven gepubliceerd voor eenmalige bestellingen en
voor abonnementen. De tarieven zijn bepaald in de Financiële Regeling Handelsregister 2014.11 Er
worden geen tarieven gepubliceerd voor een landsdekkend bestand. Voor dit deel van het onderzoek
zijn wij uitgegaan van een kostendekkend regime, inclusief inwinnings- en verstrekkingskosten (score
2). Er wordt geen levertijd voor eenmalige bestellingen gemeld op de website. Voor
abonnementhouders is de levertijd direct. De bereikbaarheid van het bedrijvenregister scoort
daarmee laag.
4.4.2.3 Bruikbaarheid bedrijvenregister

Behalve algemene documentatie op de website van de Kamer van Koophandel, zijn er geen metadata
vooraf gepubliceerd. Daardoor scoort het aspect van betrouwbaarheid slecht. Wel is het
bedrijvenregister als verschillende datasets en in verschillende formaten beschikbaar. Het
bedrijvenregister is via een raadpleegdienst gratis beschikbaar, en via een abonnement als download
beschikbaar. De bestendigheid scoort hoog omdat het bedrijvenregister deel uitmaakt van het stelsel
van basisregistraties. De actualiteit is door gebrek aan metadata niet te controleren. Echter, uit de
documentatie blijkt dat het bedrijvenregister actueel beschikbaar is.
Het bedrijvenregister scoort nul TBL-sterren (niet gratis beschikbaar en geen open licentie). De data
is wel beschikbaar als machine leesbare data en in een open formaat.
Figuur 4 geeft de toegankelijkheidsscores van het bedrijvenregister in detail en als een
geaggregeerde score.

10

Sinds 1 januari 2014 zijn alle regionale Kamers van Koophandel gefuseerd tot één organisatie.

11

http://wetten.overheid.nl/BWBR0034259/geldigheidsdatum_31-12-2013
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Figuur 4: Toegankelijkheidscores van het bedrijvenregister
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4.4.3 CBS wijk- en buurtgegevens (Statline)

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de bronhouder van nationale statistiekbestanden. Het
CBS is een ZBO waarvan de kosten voor het uitoefenen van de taken ten laste komen van de
rijksbegroting. Het CBS maakt geaggregeerde statistische informatie beschikbaar via de Statline
databank. Alle cijfers die het CBS publiceert, zijn opgenomen in Statline en gratis beschikbaar. De
structuur van StatLine bestaat uit tabellen die naar thema geordend zijn. Uit deze tabellen kan de
gebruiker selecties samenstellen, op het beeldscherm presenteren, afdrukken en downloaden in
diverse formaten (csv, xls, spss syntax en html).12
Sinds het vierde kwartaal van 2013 is het CBS een opendataproef gestart met het beschikbaar stellen
van 150 datasets met een CC-BY-licentie via een API.
4.4.3.1 Bekendheid CBS wijk- en buurtgegevens (Statline)

CBS-bestanden zijn via Statline goed kenbaar en vindbaar met de zoekterm “wijk- en
buurtstatistieken” via een algemene zoekmachine en via het NGR maar niet via data.overheid.nl. Met
meer verfijnde zoektermen kan men CBS-gegevens wel via data.overheid.nl vinden.
4.4.3.2 Bereikbaarheid CBS wijk- en buurtgegevens (Statline)

Downloaden van de bestanden is gratis, maar CBS Statline publiceert geen licentie online, waardoor
eventuele beperkingen (bijv. naamsvermelding) onbekend zijn. Voor de opendatapilot wordt een CCBY-licentie gehanteerd. Downloaden is mogelijk via Statline en via PDOK als atom feed.
4.4.3.3 Bruikbaarheid CBS wijk- en buurtgegevens (Statline)

Het CBS publiceert zeer beperkte metadata met de statistieken maar publiceert wel veel aanvullende
documentatie op zijn website, waaronder een toelichting. Alle metadata en documentatie zijn in het
Nederlands. Door een wijziging in de bestandsopmaak na 2012 (andere categorieën), zijn de
bestanden van 2012 en 2013 niet één op één vergelijkbaar. De tabellen zijn ook als tijdreeksen
beschikbaar, online terug tot ten minste 10 jaar oud. De dataset wordt eens per jaar geactualiseerd,
en mutaties wanneer nodig. De CBS website meldt dat de verschijningsfrequentie onregelmatig is.
CBS Statline scoort 3 TBL-sterren (gratis beschikbaar, zonder licentie, en beschikbaar in een machineleesbaar en een open formaat). De data zijn niet beschikbaar als linked data.
Figuur 5 geeft de toegankelijkheidsscores van CBS Statline wijk- en buurtgegevens in detail en als een
geaggregeerde score.

12

http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/9FCD6A1E-D711-49E5-9676-9AD3D17AEA88/0/handleidingstatline54.pdf
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Figuur 5: Toegankelijkheidscores van CBS wijk- en buurtgegevens
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4.4.4 Grootschalige Basiskaart Nederland

De Grootschalige Basiskaart van Nederland (GBKN) is een digitale grootschalige kaart van Nederland
met een schaalbereik lopende van ongeveer schaal 1:500 tot 1:5.000. De kaart heeft een vast
gedefinieerde minimale inhoud en precisie, waarop de belangrijkste topografie in het terrein staat
aangegeven (gebouwen, wegen, waterlopen). De GBKN bevat naast harde topografie (gebouwen,
civieltechnische kunstwerken, hoogspanningsleidingen) ook zachte topografie (o.a. begrenzingen van
wegen en water, onder- en bovenkanten van dijken en taluds) en semantische informatie
(straatnamen, huisnummers (beperkt) en andere relevante namen).13 De bronhouder van de GBKN is
het Landelijk Samenwerkingsverband GBKN waarin onder andere de Unie van Waterschappen, de
nutsbedrijven en netbeheerders, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Kadaster
samenwerken. De GBKN is beschikbaar gesteld aan derden als vectordata en als rasterdata.
De GBKN wordt vervangen door de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De BGT zal vanaf
1 januari 2016 de grootschalige topografische ondergrond van Nederland worden die door alle
overheden wordt gebruikt. Naast gebruik binnen de overheid zal de BGT ook aan een ieder
beschikbaar gesteld worden als open data.14
4.4.4.1 Bekendheid Grootschalige Basiskaart Nederland

De bekendheid van de GBKN is redelijk goed, zowel via algemene zoekmachines als via het NGR
(zoekterm “grootschalige kaart”), maar niet via data.overheid.nl. Er zijn doorverwijzingen naar de
website van het Kadaster (voor rasterdata) en naar www.gbkn.nl voor raster- en vectordata.
4.4.4.2 Bereikbaarheid Grootschalige Basiskaart Nederland

De bereikbaarheid levert wisselende resultaten op. De rasterdata zijn beschikbaar via een Basiskaart
Online (BKOL) service van het GBKN en via het Kadaster. Zowel het Kadaster als gbkn.nl publiceren
hun tarieven voor de GBKN-online, echter niet voor een landsdekkend bestand. Volgens gbkn.nl
variëren de aanschafkosten van ca. €1 tot enkele miljoenen, afhankelijk van eenmalige afname en
een afgesloten abonnement. Volgens de website van het Kadaster zijn BGT-tegels gratis te
downloaden als pdf via PDOK. Zowel het Kadaster als gbkn.nl publiceren geen online licentie. De
levertijd voor het bestand is circa drie werkdagen. Op praktisch gebied zijn er een aantal problemen
met de bereikbaarheid. Zo bleek de download link voor BGT-tegels een dode link. De GBKN-viewer
was niet zichtbaar met Internet Explorer wegens een ontbrekende javaplug-in.
4.4.4.3 Bruikbaarheid Grootschalige Basiskaart Nederland

Voor de bruikbaarheid van de GBKN zijn er ook wisselende resultaten. De kwaliteit van de data is
moeilijk te controleren zonder de data eerst te krijgen. Er is documentatie in het Nederlands online
beschikbaar, inclusief een handboek en zeer beperkte metadata via het NGR. Er zijn meerdere opties
met betrekking tot de hanteerbaarheid zoals formaat en areaal. De bestendigheid van de GBKN is
gegarandeerd met de transitie naar een basisregistratie. Er zijn geen garanties online voor historische
versies. Gezien de status van het GBKN (basisregistratie in wording, en beschikbaar via abonnement)
kan worden aangenomen dat de meest recente versie beschikbaar is, daarmee scoort de actualiteit
van de GBKN goed.

13

http://www.gbkn.nl/nieuwesite/html/productinformatie.html

14

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/persberichten/2012/06/29/alle-topografische-gegevens-vrij-enbeschikbaar-in-de-bgt.html
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De GBKN scoort nul TBL-sterren op de raster- en vectorbestanden omdat deze bestanden niet gratis
beschikbaar zijn met een open licentie. Als de link naar de BGT-tegels had gewerkt, zou voor dit
onderdeel 2 sterren gescoord kunnen zijn, namelijk gratis beschikbaar zonder licentie en beschikbaar
in een open, niet machine-leesbaar formaat (pdf), maar niet als linked data.
Figuur 6 geeft de toegankelijkheidsscores van de GBKN in detail en als een geaggregeerde score.
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Figuur 6: Toegankelijkheidscores van de Grootschalige Basiskaart Nederland
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4.4.5 Gemeentelijke data – Den Haag

Voor gemeentelijke data hebben we ons gericht op drie typen data: bodemsanering, bomenbestand
en openbaarvervoerdata. De drie datasets zijn geselecteerd omdat deze tijdens interviews met
gebruikers zijn genoemd. Als gemeente is Den Haag geselecteerd omdat dit een grote stad is die
reeds enige tijd met open data bezig is.
4.4.5.1 Bodemsanering

Bekendheid bodemsanering
De zoekterm “bodemsanering Den Haag” leverde bij algemene zoekmachines alleen verwijzingen
naar beleidsnota’s op. De zoekterm “bodemkaart Den Haag” leverde zowel bij de algemene
zoekmachine als bij het NGR doorverwijzingen naar provinciale bodemdata en naar bodemloket.nl.
Bij de website van Den Haag.nl leverde de zoektermen ook alleen links naar beleidsnota’s en naar
bodem.nl, maar geen data op de website zelf. Via bodemloket.nl is de data vindbaar, maar de
kenbaarheid is niet zo goed.
Bereikbaarheid bodemsanering
Via bodemloket.nl is de bereikbaarheid niet slecht: de data kunnen gratis worden geraadpleegd met
een downloadlink om een pdf-screenrapport te genereren.
Bruikbaarheid bodemsanering
De bruikbaarheid van de data is uiteenlopend. Er zijn beperkte metadata beschikbaar, en
aanvullende documentatie. De ruwe data kunnen niet worden gedownload via bodemloket.nl. Niet
alle gemeentelijke data zijn ontsloten via bodemloket.nl. De data van Delft zijn bijvoorbeeld alleen
beschikbaar via een aanvraag bij de gemeente Delft. De actualiteit is afhankelijk van de lopende
bodemonderzoeken.
4.4.5.2 Bomen bestand

Bekendheid bodemsanering
De zoektermen “bomendata den haag” en “bomenbestand den haag” leverden geen resultaten op
bij de algemene zoekmachine, bij NGR en bij data.overheid.nl leverden geen resultaten anders dan
een doorverwijzing naar DenHaag.nl. Dezelfde zoektermen leverden ook geen resultaten bij
DenHaag.nl anders dan verwijzingen naar beleidsnota’s en FAQ’s over kapvergunningen. De
zoekterm “bomenregister den haag” levert een link naar boomregister.nl, een initiatief van Geodan,
Alterra en NEO om een basisbestand om alle bomen in Nederland in kaart te brengen.
Bereikbaarheid bomenbestand
Data kunnen via boomregister.nl gratis worden geraadpleegd op stads- en wijkniveau. De data van
boomregister.nl zijn gebaseerd op het Actueel Hoogtebestand Nederland 2. Downloads zijn volgens
de website gratis voor het publiek en tegen betaling voor professionals. Er is geen online licentie
beschikbaar.
Bruikbaarheid bomenbestand
Er is verder geen online documentatie beschikbaar op boomregister.nl, alleen een contact e-mail
adres. Data kunnen geraadpleegd worden via een WMS15, maar er is geen downloaddienst. De
actualiteit is niet te controleren door gebrek aan metadata en documentatie. De bestendigheid van
boomregister is onbekend. Daarmee scoren de aspecten van bereikbaarheid slecht.
15

Web Map Service: een visuele presentatie van geografische data (kaartje) maar niet van de data zelf, via het internet. Een
raadpleegdienst dus, maar geen overdrachtdienst.
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4.4.5.3 Openbaar vervoer

Het lokale openbaar vervoer in Den Haag wordt verzorgd door HTM Personenvervoer NV, waarvan
de aandelen voor 49% in handen zijn van de NS en voor 51% in handen van de gemeente Den Haag.
De HTM opereert bus- en tramvervoer in Den Haag, en tussen Delft en Den Haag, en verzorgt samen
met de RET Randstad Rail tussen Den Haag en Rotterdam.
Bekendheid openbaar vervoer
De kenbaarheid en vindbaarheid van data over openbaar vervoer is slecht. De zoektermen "openbaar
vervoer data den haag" leveren geen resultaten op bij de algemene zoekmachine, het NGR en bij
data.overheid.nl. Bij denhaag.nl levert de zoekterm alleen een link naar de website van de HTM. Via
de website van de HTM is er ook geen link naar data. Daardoor zijn er geen scores te bepalen voor
bereikbaarheid en bruikbaarheid.
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Figuur 7: Toegankelijkheidscores van de gemeentelijke data – Den Haag
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Figuur 7 geeft de toegankelijkheidsscores van gemeentelijke data van Den Haag voor de drie
bestanden in detail en als een geaggregeerde score.
De gemeente Den Haag scoort één TBL-ster voor technische toegankelijkheid van
bodemsaneringsdata (namelijk gratis beschikbaar, zij het zonder licentie). De screenrapporten zijn
alleen beschikbaar in een niet-machineleesbaar en een open formaat (pdf). De data zijn niet
beschikbaar als linked data. Voor de andere bestanden, bomen en openbaar vervoer, scoort de
gemeente Den Haag nul TBL-sterren.
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4.4.6 Luchtfoto’s

De zoektermen “luchtfoto’s” en “luchtfoto’s nederland” leveren links naar commerciële bedrijven en
naar het Kadaster. De zoekterm “gratis luchtfoto’s” levert verschillende resultaten. De algemene
zoekmachine geeft een link naar GDSC.nlr.nl, het nationale geoportaal voor satellietgegevens en
luchtfotobestanden. Het NGR levert een link naar de Luchtfoto Landelijke Voorziening
Beeldmateriaal, beschikbaar via PDOK. Data.overheid.nl levert links naar lucht- en helikopterfoto’s
van een aantal gemeenten, waarvan Rijkswaterstaat de bronhouder is. Daarmee zijn de kenbaarheid
en de vindbaarheid van luchtfoto’s goed. Voor de bereikbaarheid en bruikbaarheid worden de
verschillende bronhouders apart behandeld.
4.4.6.1 Kadaster, orthofoto’s en historische luchtfotobestanden

Het Kadaster levert orthofoto’s16 en historische luchtfoto’s, zowel digitaal als analoog. De foto’s zijn
gratis te raadplegen bij het Kadasterkantoor in Zwolle. Voor bestellingen geldt een minimumbedrag
van €78,50. Er worden geen tarieven voor een landsdekkend bestand gepubliceerd. Als ZBO werkt
het Kadaster met een kostendekkend regime, inclusief inwinnings- en verstrekkingskosten. Er is geen
licentie online beschikbaar. Men kan via een onlineformulier de orthofoto’s en historische luchtfoto’s
per blad (69 in totaal) bestellen. Er is geen downloadservice beschikbaar. De leveringstijd voor
digitale luchtfoto’s is binnen 5 werkdagen.
Er zijn geen metadata beschikbaar, alleen beperkte onlinedocumentatie. Daardoor lijkt de
betrouwbaarheid van de luchtfoto’s slecht te bepalen. De bestendigheid lijkt goed, gezien de
beschikbaarheid van historische luchtfoto’s. De meest actuele luchtfoto’s dateren uit 2011, maar niet
alle bladen zijn even actueel.17
4.4.6.2 GDSC.NLR.nl,

nationale
luchtfotobestanden

geoportaal

voor

satellietgegevens

en

Het GDSC NLR heeft een WMS voor gratis raadplegen. Er is geen downloadlink op de website maar er
zijn wel links naar de commerciële bronhouders Eurosense DKLN en Aerodata International. De
online niet-standaardlicenties van de bronhouders bevatten beperkende voorwaarden, waaronder
alleen voor interne bedrijfsvoering, geen commercieel gebruik, geen doorlevering, geen afgeleide
producten. Er zijn geen tarieven online gepubliceerd. De WMS van het GDSC NLR mag worden
ingebed in eigen websites.
Er zijn geen online metadata beschikbaar, en er is slechts beperkte documentatie. Ook hier is door
gebrek aan metadata en documentatie de betrouwbaarheid slecht te controleren. De luchtfoto’s
dateren uit 2005 en 2006.
4.4.6.3 Luchtfoto Landelijke Voorziening Beeldmateriaal

De Luchtfoto Landelijke Voorziening Beeldmateriaal levert beeldmateriaal uit 2012 via een WMS, en
ortho10, ortho25 en ortho25IR via PDOK. De oude versie uit 2009 is gratis beschikbaar met een CCBY-NC-licentie. Dat wil zeggen dat de foto’s niet voor commerciële toepassingen mogen worden
16

Een orthofoto is een foto die geometrisch gecorrigeerd (schommelingen van het vliegtuig, bolling van de aarde, e.d.) is.
Daardoor hebben alle onderdelen op de orthofoto dezelfde schaal en zijn ze geschikt voor gebruik in geografische
informatiesystemen.
17

Volgens de Luchtfoto’s (naoorlogse) catalogus, http://www.kadaster.nl/web/file?uuid=8f725231-ad4a-420f-b32c2cb0a0f916ab&owner=23cbe925-35ce-4a72-ac8c-a33a0c19ae1e&contentid=1602.
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hergebruikt. Voor de meest recente versie moet betaald worden. Er zijn geen onlinetarieven en
licenties gepubliceerd.
PDOK biedt de luchtfoto’s aan via WMS- en WFS18-services en als pilot is de oude versie uit 2009
beschikbaar gesteld via een WMTS19-service tot april met elk jaar een heroverweging. De WFSservice is een gesloten service. Via het NGR worden beperkte metadata gepubliceerd.
4.4.6.4 Rijkswaterstaat

Helikopterfoto’s van Rijkswaterstaat zijn gratis beschikbaar met een CC0-verklaring. Echter, de
downloadlink werkte niet via Internet Explorer. Beperkte metadata zijn beschikbaar via het NGR.
Omdat deze foto’s niet landsdekkend zijn, zijn ze verder buiten beschouwing gelaten.
De scores voor de technische toegankelijkheid van luchtfoto’s lopen uiteen, afhankelijk van de
bronhouder. Het Kadaster scoort nul TBL-sterren omdat de luchtfoto’s niet online beschikbaar zijn.
Het GDSC scoort ook nul TBL-sterren omdat de data wel te raadplegen zijn, maar de data niet
beschikbaar zijn. De PDOK WMTS scoort nul TBL-sterren: hoewel gratis beschikbaar met een
standaardlicentie zijn er beperkingen voor commercieel hergebruik. De data zijn beschikbaar in een
niet-machineleesbaar formaat en een open formaat. Geen van de datasets zijn beschikbaar als linked
data.
Figuur 8 geeft de toegankelijkheidsscores van landsdekkende luchtfoto’s van Nederland in detail en
als een geaggregeerde score.

18

Web Feature Service: een interface voor het opvragen, aanleveren en bewerken van geografische vectordata en
bijbehorende metadata.
19

Web Map Tile Service: een interface die toegang geeft tot schaalbare, klaargezette cartografische kaarten (tegels) via het
internet. Een WMTS geeft geen toegang tot de data zelf.
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Figuur 8: Toegankelijkheidscores van landsdekkende luchtfoto’s van Nederland
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4.5

Bouw

4.5.1 Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

De Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) is de naam voor twee basisregistraties, namelijk
de Basisregistratie Adressen (BRA) en de Basisgebouwenregistratie (BGR). Deze twee basisregistraties
worden samengenomen in één term omdat er één wet is die gebruik en toepassing van die
basisregistraties regelt en er één instelling is waar de gegevens beschikbaar zijn. Zowel de wet als het
registratiesysteem worden aangeduid met de afkorting BAG. De gegevens worden door de
gemeenten aangeleverd aan de Landelijke Voorziening voor de BAG (LV BAG). De LV BAG wordt
beheerd door het Kadaster.
4.5.1.1 Bekendheid BAG

De bekendheid van de BAG is goed: met de zoekterm “adressen en gebouwen” wordt naar het
Kadaster doorverwezen.
4.5.1.2 Bereikbaarheid BAG

De BAG is beschikbaar als download, maar er worden verstrekkingskosten in rekening gebracht voor
eenmalige verstrekking (€ 168). Er zijn verschillende tarieven voor maandelijkse bevragingen,
afhankelijk van het abonnement. Op de website van het Kadaster staat geen online licentie; volgens
data.overheid.nl worden de data beschikbaar gesteld met een CC0-verklaring. Voor downloaden
moet eerst een formulier worden ingevuld. De levertijd is binnen 5 werkdagen.
4.5.1.3 Bruikbaarheid BAG

Er is een gratis raadpleegdienst (WMS) beschikbaar voor de BAG. Na betaling is de BAG beschikbaar
via verschillende diensten zoals een BAG WFS downloadservice en BAG Extract.20 De BAG is ook in
verschillende formaten en met verschillende keuzemogelijkheden beschikbaar. Daarmee scoort de
hanteerbaarheid goed. Er is naast beperkte metadata ook online documentatie beschikbaar. De
bestendigheid is waarschijnlijk gewaarborgd omdat de BAG een onderdeel van het stelsel van
basisregistraties uitmaakt. De updatefrequentie van de BAG via PDOK zal in het eerste kwartaal van
2014 omhoog gaan van maximaal 2 maanden naar dagelijks voor de WMS en WFS, en wekelijks voor
de BAG Viewer.21
De BAG scoort nul TBL-sterren. Hoewel de BAG beschikbaar is met een open licentie en in een
machine-leesbaar en een open formaat, zijn de data niet gratis beschikbaar bij het Kadaster of via
PDOK. De BAG is niet beschikbaar als linked data.
Figuur 9 geeft de toegankelijkheidsscores van de BAG in detail en als een geaggregeerde score.

20

BAG Extract is een verzameling xml-bestanden met gegevens uit de Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en
Gebouwen (LV BAG). Per objecttype (pand, verblijfsobject, ligplaats, standplaats, nummeraanduiding, openbare ruimte en
woonplaats) levert het Kadaster een xml-bestand aan. De geometrische gegevens van de BAG-objecten worden geleverd in
gml-bestanden. (http://www.kadaster.nl/web/artikel/productartikel/BAG-Extract.htm)
21

https://www.pdok.nl/nl/actueel/nieuws/artikel/04feb14-bag-pdok-wordt-binnenkort-dagelijks-ververst
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Figuur 9: Toegankelijkheidscores van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen
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4.5.2 Kadastrale informatie

De Basisregistratie Kadaster (BRK) bestaat uit de kadastrale registratie van onroerende zaken en
zakelijke rechten, en uit de kadastrale kaart. Op de kadastrale kaart zijn de ligging van de kadastrale
percelen te zien (inclusief perceelnummer), en de grenzen van het Rijk, de provincies en de
gemeenten. De BRK wordt beheerd door het Kadaster. Overheidsorganisaties die gebruik maken van
gegevens uit de BRK betalen niet per product maar op basis van budgetfinanciering. Het Kadaster
krijgt voor deze informatieverstrekking jaarlijks een bepaald budget van het ministerie van IenM. In
het kader van het koppelen van verschillende basisregistraties worden de BRK en de BAG gekoppeld.
Vanuit de kadastrale kaart worden de Bestuurlijke Grenzen gegenereerd en deze dataset is sinds 1
januari 2013 beschikbaar als open data.
4.5.2.1 Bekendheid kadastrale informatie

Met de zoekterm “kadastrale informatie” wordt men zowel via algemene zoekmachines naar het
Kadaster gelinkt voor de Basis Registratie Kadaster (BRK). Het NGR leidt naar BRK-diensten via PDOK.
Data.overheid.nl leverde geen bruikbare links.
4.5.2.2 Bereikbaarheid kadastrale informatie

De kadastrale kaart is voor derden beschikbaar als eenmalige levering of via een abonnement vanaf €
78,50. De BRK kost voor een eenmalige levering € 1,73 per object of via een abonnement € 323 (per
jaar en per 1000 objecten). Er zijn geen tarieven online beschikbaar voor landsdekkende bestanden.
De kadastrale kaart is beschikbaar met een GeoGedeeld-licentie, maar er wordt geen uitleg gegeven
van de betekenis van de gebruikte symbolen. De licentie is wel in de volledige versie online
beschikbaar. De licentie voor de BRK is niet online beschikbaar. De levertijd is tussen 5 en 12
werkdagen.
De koppeltabel van de BAG en de BRK is voor een aantal gemeenten gratis beschikbaar als download.
De Bestuurlijke Grenzen 2013 en 2012 zijn als open data beschikbaar via PDOK onder een CC-BY(volgens PDOK) of een CC0-verklaring (volgens NGR). Er is een downloadlimiet van maximaal 15.000
objecten.
4.5.2.3 Bruikbaarheid kadastrale informatie

De BRK is via PDOK gesloten diensten beschikbaar voor overheden. Er staat extra informatie over de
BRK op de website van het Kadaster, en via het NGR zijn er beperkte metadata beschikbaar. Omdat
de data alleen beschikbaar zijn via gesloten services, zijn de kwaliteit, duidelijkheid en actualiteit
moeilijk te controleren voor potentiële gebruikers. De kadastrale kaart wordt in verschillende
formaten (open en gesloten) geleverd en met verschillende andere keuzemogelijkheden. Daardoor
scoort de hanteerbaarheid hoog. De bestendigheid is waarschijnlijk hoog gezien de status van
basisregistratie. Historische versies zijn niet online beschikbaar.
De BKR scoort nul TBL-sterren omdat de data niet gratis beschikbaar zijn. De data worden wel
beschikbaar gesteld in een machine-leesbaar en een open formaat. De bestuurlijke grenzendataset
scoort 3 TBL-sterren omdat de data beschikbaar is met een open licentie in een machine-leesbaar en
een open formaat. De data zijn niet beschikbaar als linked data.
Figuur 10 geeft de toegankelijkheidsscores van de BKR en bestuurlijke grenzen in detail en als een
geaggregeerde score.
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Figuur 10: Toegankelijkheidscores van Kadastrale informatie (BKR)
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4.6

Energie

4.6.1 Energiedata – landsdekkend (verbruik)

De energievoorziening en het netwerkbeheer zijn in Nederland geprivatiseerd. Daardoor kunnen
energieverbruikdata niet als overheidsdata worden aangemerkt. TenneT is de beheerder van het
landelijk hoogspannings-elektriciteitsnetwerk, naar stelt geen data ter beschikking. De
netbeheerders zijn verenigd in de brancheorganisatie Netbeheer Nederland. De drie grootste
netbeheerders in Nederland, Enexis, Liander en Stedin geven gemeenten gratis inzicht in het
energieverbruik en het opwekken van elektriciteit binnen de gemeentegrens via de toepassing
Energie in Beeld (www.energieinbeeld.nl).
4.6.1.1 Bekendheid energiedata (verbruik)

De kenbaarheid en vindbaarheid van energieverbruiksdata is slecht. Met een algemene zoekmachine
en de zoektermen “energieverbruik” en “energie verbruik” wordt men naar Netbeheer Nederland
verwezen. Echter, Netbeheer Nederland heeft geen verbruikdata online beschikbaar. Met de
zoekterm “kleinverbruik” wordt men naar Liander doorverwezen. Liander stelt sinds september 2013
hun kleinverbruikdata beschikbaar, geaggregeerd op 6 PPC-niveau als open data. Daarmee is een
deel van verbruikdata voor een deel van Nederland beschikbaar, echter grootverbruikdata zijn niet
beschikbaar, evenmin als de data van de andere netbeheerders.
Het NGR levert geen resultaten. Data.overheid.nl verwijst naar een dode link van Agenschap.nl voor
energiecijfers op wijkniveau. Met wat verder zoeken op de website van Agentschap.nl, kan men wat
informatie over regionale en gemeentelijke data vinden. Echter, een centraal punt voor
landsdekkend energieverbruik is niet gevonden.
4.6.1.2 Bereikbaarheid energiedata (verbruik)

Kleinverbruikdata van Liander zijn gratis beschikbaar als open data, met een CC-BY-achtige licentie.
4.6.1.3 Bruikbaarheid energiedata (verbruik)

Op de website zijn verschillende kleinverbruikdata in verschillende types te downloaden (algemeen,
per woningtype en als dagprofielen). De data worden in open en machine-leesbaar formaat geleverd.
Verder worden er beperkte metadata en toelichtingen online beschikbaar gesteld. Er worden geen
garanties voor de bestendigheid gegeven.
Landsdekkende energiedata scoren nul TBL-sterren. Liander scoort 3 TBL-sterren (data zijn
beschikbaar met een CC-BY-licentie in een machine-leesbaar en een open formaat. De data zijn niet
beschikbaar als linked data.
Figuur 11 geeft de toegankelijkheidsscores van landsdekkend energieverbruik in detail en als een
geaggregeerde score.
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Figuur 11: Toegankelijkheidscores van landsdekkende energiedata (verbruik) in Nederland
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4.6.2 Energielabels
4.6.2.1 Bekendheid energielabels

Energielabels scoren slecht op kenbaarheid en vindbaarheid. De zoektermen "energielabels" en
"energielabels BAG-panden" leverden bij de algemene zoekmachine (ixquick) en bij het NGR geen
bruikbare links op. Via data.overheid.nl "energielabels" werd een link naar een document op
Agentschap NL gevonden, maar geen data. Er zijn in januari 2012 wel energielabeldata beschikbaar
gesteld voor een app-contest via Senternovem, maar die link werkt niet meer. Via google wordt men
naar het Kadaster verwezen. Via een MijnKadaster-abonnement kan inzage worden verkregen of op
een bepaald adres een energielabel is gevestigd. Voor meer informatie wordt doorverwezen naar
Agentschap NL. Er zijn verschillende energieatlassen voor gemeenten (bijv. Amsterdam en
Rotterdam) en voor provincies (bijv. Gelderland) vindbaar, maar die bevatten geen energielabeldata.
Omdat de data niet kon worden gevonden, zijn er geen scores voor bereikbaarheid en bruikbaarheid.
Landsdekkende energielabeldata scoren daarmee geen TBL-sterren.
Figuur 12 geeft de toegankelijkheidsscores van energielabels in detail en als een geaggregeerde
score.
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Figuur 12: Toegankelijkheidscores van energielabels in Nederland
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4.7

Ruimte & Mobiliteit

4.7.1 Bodemkaarten

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) zal onderdeel uitmaken van het stelsel van basisregistraties.
De BRO bouwt verder op de bestaande registraties Data en Informatie van de Nederlandse
Ondergrond (DINO) van TNO en het Bodem Informatie Systeem (BIS) van Alterra Wageningen UR.
Tevens worden archeologische boormonsterprofielen toegevoegd. In een later stadium worden
mogelijk gegevens over milieukwaliteit van de ondergrond aan de BRO toegevoegd. De BRO wordt
gefaseerd ingevoerd. De verplichting tot aanlevering door bronhouders (gemeenten, waterschappen,
provincies en rijksdiensten) zal voor de eerste gegevenstypen vanaf 1 januari 2015 ingaan.
4.7.1.1 Bekendheid DINO

De kenbaarheid van bodemkaarten is niet goed. De zoektermen “bodemkaart” levert via de
algemene zoekmachine een link naar bodemloket.nl en naar Alterra. Het NGR verwijst naar
provinciale bodemkaarten, naar Alterra en naar de CBS-bodemgebruikstatistieken. Data.overheid.nl
verwijst naar provinciale bodemkaarten. De zoekterm “ondergrond” verwijst wel naar TNO, maar
naar een dode link. De zoektermen “bodem+ondergrond” en “basisregistratie bodem” leveren links
naar het Dinoloket van TNO. Met moet gericht zoeken op “BRO” om doorverwezen te worden naar
http://www.broinfo.nl/gegevens. Als men precies weet hoe het bestand heet, is de vindbaarheid van
DINO goed.
4.7.1.2 Bereikbaarheid DINO

Data zijn gratis beschikbaar via het Dinoloket maar er is geen licentie online kenbaar gemaakt. Net als
bij het CBS kan dit tot onzekerheid bij gebruikers leiden. Via een WMS-service kan een gebied
worden geselecteerd en kunnen de data worden aangevraagd via een bestelformulier. Er wordt
direct na bestelling een ftp-link gestuurd die een week geldig blijft.
4.7.1.3 Bruikbaarheid DINO

De betrouwbaarheid van DINO-datasets is moeilijk te controleren omdat er geen metadata online
beschikbaar zijn. Er is wel een toelichting van de gegevenstypen in het Nederlands beschikbaar. De
data worden in verschillende formaten geleverd en er kunnen verschillende selecties gemaakt
worden. Daarmee scoort de hanteerbaarheid beter. De bestendigheid van de huidige data is
waarschijnlijk gewaarborgd door de BRO, maar er zijn geen garanties voor historische data.
4.7.1.4 Bekendheid BIS

De kenbaarheid van de BIS-bodemkaarten is goed. De zoektermen “bodemkaart” levert via de
algemene zoekmachine en via het NGR een link naar het BIS van Alterra. Data.overheid.nl levert geen
bruikbare resultaten.
4.7.1.5 Bereikbaarheid BIS

BIS bodemkaarten zijn beschikbaar tegen een starttarief van € 550 + € 2,90/km2. De tarieven voor
een landsdekkend bestand zijn onbekend, maar Alterra hanteert waarschijnlijk een kostendekkend
regime, inclusief inwinnings- en verstrekkingskosten. Er wordt op BIS geen online licentie
gepubliceerd, en is alleen op aanvraag beschikbaar. De levertijd is onbekend, maar zal waarschijnlijk
binnen 5 werkdagen vallen.
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4.7.1.6 Bruikbaarheid BIS

De betrouwbaarheid van BIS is voor een potentiële gebruiker moeilijk te controleren omdat er geen
online metadata zijn. Er is wel een beschrijving van de bodemkaart in het Nederlands online
beschikbaar. Alterra levert de data in verschillende open en gesloten formaten en per te selecteren
areaal. De bestendigheid van de huidige data is waarschijnlijk gewaarborgd door de BRO, maar de
website van Alterra/BIS geeft geen dergelijke garantie voor de actualiteit van de huidige data en
en/of voor het beschikbaar stellen van historische data. Daardoor scoort de bestendigheid bij BIS
lager dan bij DINO.
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Figuur 13: Toegankelijkheidscores van bodemkaarten in Nederland
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Landsdekkende bodemkaarten scoren uiteenlopend voor technische toegankelijkheid. DINO scoort 3
TBL-sterren omdat de data gratis beschikbaar zijn, zij het zonder een kenbare licentie. De data zijn
beschikbaar in een machine-leesbaar en een open formaat. De data zijn niet beschikbaar als linked
data. BIS scoort nul sterren omdat de data niet online met een open licentie beschikbaar zijn.
Figuur 13 geeft de toegankelijkheidsscores van landsdekkende bodemkaarten in detail en als een
geaggregeerde score.

4.7.2 Nationaal Spoorwegenbestand (NWB-Spoorwegen)
4.7.2.1 Bekendheid NWB-Spoorwegen

De bekendheid van het Nationaal Spoorwegenbestand (NWB-Spoorwegen) is redelijk. Via een
algemene zoekmachine en bij NGR leverden de zoektermen “spoorwegen bestand” en “nationaal
spoorwegen” geen hits, maar via data.overheid.nl werd bij allebei doorverwezen naar PDOK. De
zoekterm ”NWB-spoorwegen” leverde bij de algemene zoekmachine en bij het NGR wel bruikbare
links.
4.7.2.2 Bereikbaarheid NWB-spoorwegen

Via data.overheid.nl en bij PDOK kan het bestand gratis worden gedownload met een CC0-verklaring.
4.7.2.3 Bruikbaarheid NWB-spoorwegen

De betrouwbaarheid van het NWB-Spoorwegen laat te wensen over. Er is zeer beperkte metadata
beschikbaar in het Nederlands, en de data wordt eens per kwartaal geactualiseerd. Via PDOK is
alleen een WMS-service beschikbaar maar geen atom feed. Via NGR kan de data ook als WFS worden
gedownload. Er is een beperkt aantal keuzemogelijkheden beschikbaar, zoals bestanden voor
hectometers, oversteken en stations. Er worden geen garanties afgegeven voor de bestendigheid van
de data. Echter, gezien het huidige beleid van het ministerie van IenM, zoals vastgelegd in de Open
Data Roadmap van het ministerie van IenM (2012), is de bestendigheid voor de huidige versie met
regelmatige updates in de nabije toekomst geregeld.
Het NWB-spoorwegen scoort 3 TBL-sterren (voor gratis beschikbaar met een open licentie,
beschikbaar in een machine-leesbaar formaat en een open formaat. De data zijn niet beschikbaar als
linked data.
Figuur 14 geeft de toegankelijkheidsscores van het NWB-Spoorwegen in detail en als een
geaggregeerde score.
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Figuur 14: Toegankelijkheidscores van het Nationaal Spoorwegenbestand
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4.7.3 Nationaal Wegenbestand (NWB-Wegen)
4.7.3.1 Bekendheid NWB-Wegen

Het Nationaal Wegenbestand (NWB) is niet kenbaar via een algemene zoekmachine met de
zoektermen “wegenbestand”, “nationaal wegenbestand” en “NWB”. Er komen wel links in relatie tot
het NWB, maar meestal gerelateerd aan het kort geding dat Falkplan Andes in 2011 heeft
aangespannen tegen Rijkswaterstaat, of een verwijzing naar een website die het NWB in shape
formaat aanbiedt als gratis download22. Via het NGR is het NWB wel kenbaar met “wegenbestand”,
net als bij data.overheid.nl. Het NWB kan via data.overheid.nl en bij PDOK worden gevonden.
De bereikbaarheid van het NWB is goed: de data kan gratis worden gedownload en is beschikbaar
met een CC0-verklaring.
De bruikbaarheid is wisselend. Er zijn beperkte metadata beschikbaar in het Nederlands, waardoor
de kwaliteit en de duidelijkheid niet goed te beoordelen zijn. De actualiteit van de data wordt
aangegeven maar niet de updatefrequentie. Er wordt geen aanvullende documentatie beschikbaar
gesteld. Het NWB is met een aantal keuzemogelijkheden beschikbaar, zoals areaal, formaat en
deelbestanden voor bijvoorbeeld hectopunten en wegvakken. Deze twee bestanden zijn ook
beschikbaar als atom feed.
Het NWB-wegen scoort 3 TBL-sterren, namelijk voor gratis beschikbaarheid, met een open licentie,
en beschikbaarheid in een machine-leesbaar en een open formaat. De data zijn niet beschikbaar als
linked data. Er worden geen garanties afgegeven voor de bestendigheid van de data. Echter, gezien
het beleid van het ministerie van IenM (Open Data Roadmap) lijkt de bestendigheid voor de huidige
versie met regelmatige updates in de nabije toekomst geregeld.
Figuur 15 geeft de toegankelijkheidsscores van het NWB-wegen in detail en als een geaggregeerde
score.

22

http://www.jigsaw.nl/nwb/
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Figuur 15: Toegankelijkheidscores van het Nationaal Wegenbestand
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4.7.4 NDW – verkeersinformatie

De Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) is een samenwerkingsverband tussen 17
verschillende overheden om verkeersgegevens completer en actueler te maken. De NDW-databank
biedt inzicht in de actuele verkeerssituatie op snelwegen, provinciale wegen en doorgaande
stedelijke wegen van de deelnemende overheden. De databank biedt daarnaast ook statusgegevens,
zoals informatie over wegwerkzaamheden. NDW distribueert deze gegevens naar wegbeheerders en
aanbieders van verkeersinformatie.23 Sinds september 2013 zijn een aantal bestanden van de NDW
beschikbaar als open data.
4.7.4.1 Bekendheid NDW

De bekendheid van het NDW is niet goed. De zoekterm “verkeersinformatie” en “actuele
verkeersinformatie” leveren alleen links naar aanbieders van verkeersinformatie maar niet naar de
NDW. Er moet gericht gezocht worden op “NDW” bij zowel de algemene zoekmachine als bij het NGR
en data.overheid.nl.
Eenmaal kenbaar is de vindbaarheid van het NDW goed: Het NDW is één van de eerste links. Ook
hier geldt dat men de naam van de data en/of uitvoerende dienst moet kennen om de data te
kunnen vinden.
4.7.4.2 Bereikbaarheid NDW

De NDW maakt drie bestanden beschikbaar voor hergebruik, namelijk actuele verkeersgegevens,
statusgegevens en historische gegevens. De eerste twee bestanden zijn beschikbaar als open data
met een CC0 verklaring. Historische gegevens zijn alleen beschikbaar onder licentie. Afnemers van
alle drie bestanden kunnen de data onder licentie afnemen voor € 6000 per jaar. In de
licentieovereenkomst zijn afspraken vastgelegd over het gebruiksrecht, de beschikbaarheid van data
en systemen, de 24/7 servicedesk voor afnemers e.d. De licentie is niet online beschikbaar, alleen op
aanvraag. De opendatabestanden kunnen worden gedownload na akkoord gaan met voorwaarden
(monitoring IP nummers van 1/8/13 tot 1/8/14).
4.7.4.3 Bruikbaarheid NDW

Wat betreft de bruikbaarheid van de opendatabestanden geeft de NDW geen garanties op
beschikbaarheid, actualiteit en continuïteit van de datafeed. Voor afnemers van open data is geen
servicedesk of andere vormen van dienstverlening beschikbaar. Er worden beperkte metadata en
uitgebreide documentatie online beschikbaar gemaakt. De geleverde open data wordt als ftp root in
een open zipformaat geleverd. De actuele verkeersgegevens en de statusgegevens (geplande en
actuele wegwerkzaamheden, filemeldingen en meldingen van ongevallen en incidenten en de status
(open of dicht) van bruggen) worden, mits beschikbaar, elke minuut geactualiseerd. Uit de interviews
met gebruikers kwam naar voren dat de NDW open data geen informatie over baanvakken bevat.
Met afnemers die de NDW-data onder licentie afnemen zijn in de licentieovereenkomst afspraken
gemaakt met betrekking tot het gebruiksrecht, de beschikbaarheid van data en systemen, de 24/7servicedesk voor afnemers e.d. Afnemers kunnen deelnemen aan een gebruikersoverleg om lopende
zaken en toekomstige ontwikkelingen te bespreken.24

23

http://www.ndw.nu/nl/

24

http://www.ndw.nu/pagina/nl/103/datalevering/
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De NWD scoort 3 TBL-sterren, dankzij gratis beschikbaarheid met een open licentie, en wel
beschikbaarheid in een machine-leesbare en openformaatversie. De data zijn niet beschikbaar als
linked data.
Figuur 16 geeft de toegankelijkheidsscores van NDW-verkeersinformatie in detail en als een
geaggregeerde score.
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Figuur 16: Toegankelijkheidscores van NWD-verkeersinformatie (real-time)
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4.7.5 Ruimtelijke plannen
4.7.5.1 Bekendheid ruimtelijke plannen

Ruimtelijke plannen scoren goed voor de bekendheid: zowel via de algemene zoekmachine als bij het
NGR werd met de zoekterm “ruimtelijke plannen” doorverwezen naar ruimtelijkeplannen.nl. Alleen
bij data.overheid.nl werd naar gemeentelijke en provinciale plannen doorverwezen. Die links klikten
door naar het NGR en ruimtelijkeplannen.nl.
4.7.5.2 Bereikbaarheid ruimtelijke plannen

Bij ruimtelijkeplannen.nl wordt onderscheid gemaakt tussen publieke (professionele) en private
(burgers/bedrijven) afnemers. Het aftappunt is voor iedereen toegankelijk (met uitzondering van de
plusdienst) en kosteloos in gebruik voor zover het licht/incidenteel gebruik betreft (een ´fair use
policy´). De data is beschikbaar met een CC-PD-verklaring. Afnemers ‘Plannen Basis’ kunnen gebruik
maken van Flamingo WMS, WFS en WMTS. Datasets kunnen via PDOK worden geraadpleegd via
WMS en worden gedownload via een WFS-dienst of met een atom feed.
4.7.5.3 Bruikbaarheid ruimtelijke plannen

Wat betreft de betrouwbaarheid van de data: er is uitgebreide online documentatie met algemene
metadata en technische informatie in het Nederlands beschikbaar. Verder zijn er beperkte metadata
beschikbaar via het NGR. Er staat een disclaimer op de website dat de updatefrequentie één dag na
mutatie van de bronhouder plaatsvindt. Via PDOK is de updatefrequentie één keer per maand. Er zijn
een beperkt aantal keuzemogelijkheden zoals type plannen en service. Er is een wettelijke
verplichting om via ruimtelijkeplannen.nl ruimtelijke plannen te ontsluiten. Daarmee is de
bestendigheid waarschijnlijk gewaarborgd voor de huidige versies van ruimtelijke plannen, maar niet
voor historische versies.
Ruimtelijkeplannen.nl scoort 3 TBL-sterren, namelijk voor gratis beschikbaar met een open licentie,
en beschikbaar in een machine leesbaar en open formaat. De data zijn niet beschikbaar als linked
data.
Figuur 17 geeft de toegankelijkheidsscores van ruimtelijke plannen in detail en als een
geaggregeerde score.
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Figuur 17: Toegankelijkheidscores van ruimtelijke plannen in Nederland
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4.8

Water

4.8.1 Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN 2)

Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een bestand met voor heel Nederland gedetailleerde
en precieze hoogtegegevens. De waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat (RWS) laten het AHN
maken voor hun dagelijks werk, met name voor waterbeheer en waterkeringbeheer. De eerste
versie, het AHN 1, is al een aantal jaren beschikbaar als open data, en sinds 6 maart 2014 ook de
recentere versie van het AHN 2.
4.8.1.1 Bekendheid AHN 2

De bekendheid van het AHN 2 is goed: zowel via algemene zoekmachines (zoekterm
“hoogtebestand”) als via het NGR en data.overheid.nl wordt men naar het NGR en PDOK
doorverwezen.
4.8.1.2 Bereikbaarheid AHN 2

De data is in verschillende formaten gratis beschikbaar met een CC0-verklaring. Echter, de praktische
bereikbaarheid scoort minder omdat de downloadlinks blijven hangen. Uit interviews blijkt dat de
puntenwolkenbestanden wegens de grootte (> 4 TB) niet te downloaden zijn. Daardoor scoort de
praktische bereikbaarheid minder goed.
4.8.1.3 Bruikbaarheid AHN 2

Er wordt beperkte metadata alleen in het Nederlands via het NGR beschikbaar gesteld, waardoor de
betrouwbaarheid moeilijker te controleren is. De data worden in verschillende formaten,
verschillende schalen en via verschillende services aangeboden, waaronder atom feeds. De
hanteerbaarheid scoort daarmee hoog omdat er veel keuzemogelijkheden zijn. Echter, de ruwe data
(ongefilterde puntenwolken) zijn technisch slecht hanteerbaar vanwege de bestandsgrootte. De
bestendigheid voor het AHN 2 is niet gegarandeerd, maar zal waarschijnlijk wel beschikbaar blijven
als open data. Voor de opvolger, het AHN 3, zijn geen garanties voor beschikbaarheid als open data
afgegeven. De actualiteit van het AHN 2 is minder belangrijk omdat het een statisch bestand is.
Echter, uit interviews met gebruikers kwam naar voren dat eventuele mutaties na terug melden van
fouten (zowel via data.overheid.nl als via de RWS Servicedesk) soms lang op zich kunnen laten
wachten.
Het AHN 2 scoort 3 TBL-sterren (gratis beschikbaar met een open licentie en beschikbaar in een
machine-leesbaar en een open formaat. De data zijn niet beschikbaar als linked data.
Figuur 18 geeft de toegankelijkheidsscores van het AHN 2 in detail en als een geaggregeerde score.
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Figuur 18: Toegankelijkheidscores van het Actueel Hoogtebestand Nederland 2
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4.8.2 Nationaal Vaarwegenbestand (NWB-Vaarwegen)
4.8.2.1 Bekendheid NWB-Vaarwegen

De bekendheid van het Nationaal Vaarwegenbestand (NWB-Vaarwegen) is groter dan van de NWBWegen en NBW Spoorwegen bestanden. De zoekterm “vaarwegen bestand” levert zowel bij de
algemene zoekmachine, NGR en data.overheid.nl doorverwijzingen naar NGR en PDOK.
4.8.2.2 Bereikbaarheid NWB-Vaarwegen

De bereikbaarheid van het NWB-Vaarwegen is goed: gratis beschikbaar als open data met een CC0verklaring als download via verschillende diensten, waaronder een atom feed voor twee
deelbestanden.
4.8.2.3 Bruikbaarheid NWB-Vaarwegen

De betrouwbaarheid van het NWB-Vaarwegen is minder goed te controleren. Er zijn beperkte
metadata aanwezig en geen aanvullende documentatie, waardoor de kwaliteit, duidelijkheid en
actualiteit moeilijk te controleren zijn. De hanteerbaarheid is beter: er zijn wel een aantal
webservices beschikbaar en een aantal keuzemogelijkheden, zoals areaal en deelbestanden
(bijvoorbeeld kilometermarkering en vaarwegvlakken). De laatste twee zijn ook als atom feed te
downloaden via PDOK. Er worden geen garanties afgegeven voor de bestendigheid van de data.
Echter, gezien het opendatabeleid van het ministerie van IenM, vastgelegd in de Open Data
Roadmap, is de bestendigheid voor de huidige versie met regelmatige updates in de nabije toekomst
waarschijnlijk geborgd.
Het NWB-vaarwegen scoort 3 TBL-sterren (voor gratis beschikbaarheid met een open licentie en
beschikbaarheid in een machine-leesbaar en een open formaat. De data zijn niet beschikbaar als
linked data.
Figuur 19 geeft de toegankelijkheidsscores van het NWB-Vaarwegen in detail en als een
geaggregeerde score.

56

Nationaal Vaarwegenbestand
NWB-Vaarwegen
TBL score
Bestendigheid
actualiteit

Kenbaar
5
4
3
2
1
0

Vindbaar
Betaalbaar
Licenties

Hanteerbaarheid

Service niveau

Duidelijkheid

Leveringtijd

Betrouwbaarheid
Nationaal Vaarwegenbestand (NWB-vaarwegen)

Nationaal Vaarwegenbestand
NWB-Vaarwegen
bekend
5
4
3
2
1

bruikbaar

bereikbaar

Nationaal Vaarwegenbestand (NWB-vaarwegen)

Figuur 19: Toegankelijkheidscores van het Nationaal Vaarwegenbestand
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4.8.3 Waterstanden (real-time)
4.8.3.1 Bekendheid waterstanden

De bekendheid van (real-time) waterstanden is goed. Met de zoekterm ”waterstanden” bij zowel een
algemene zoekmachine als het NGR en data.overheid.nl komt men in alle gevallen met een link naar
Rijkswaterstaat (RWS).
4.8.3.2 Bereikbaarheid waterstanden

De data zijn als open data gratis beschikbaar met een CC0-verklaring. Er zijn verschillende services
beschikbaar. Op de website van RWS kan men via een WMS de actuele waterstanden zien. Via het
NGR kan men de near real-time waterstanden downloaden als zipbestand of als json25.
4.8.3.3 Bruikbaarheid waterstanden

De betrouwbaarheid van de data is niet goed te bepalen, aangezien er maar beperkte metadata
worden gepubliceerd waardoor de kwaliteit moeilijk te beoordelen is. Bij de waterstandentabel
wordt bij een aantal van de locaties extra informatie gegeven. Verder zijn er aanvullende informatie
en handleidingen op de website van RWS beschikbaar. De meetdata in de tabel worden elke 10
minuten geactualiseerd waarmee de data als near real-time tot real-time kunnen worden
beschouwd. De bestendigheid van de data wordt niet gegarandeerd, maar gezien de publieke taak
van RWS en het onderhavig beleid van het ministerie van IenM, zullen de data zeker in de nabije
toekomst geborgd zijn.
Actuele Waterstanden scoort 3 TBL-sterren (gratis beschikbaar, met een open licentie en beschikbaar
in een machine-leesbaar en een open formaat). De data zijn niet beschikbaar als linked data.
Figuur 20 geeft de toegankelijkheidsscores van (near) real-time waterstanden in detail en als een
geaggregeerde score.

25

JSON staat voor JavaScript Object Notation en is een deelverzameling van de programmeertaal JavaScript. Het wordt
gebruikt voor het uitwisselen van datastructuren, met name in webapplicaties die asynchroon gegevens ophalen van de
webserver zoals AJAX. De eenvoud van JSON heeft geleid tot een grote populariteit ervan, met name als een alternatief
voor xml (http://nl.wikipedia.org/wiki/JSON).
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Figuur 20: Toegankelijkheidscores van real-time waterstanden in Nederland
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4.9

Zorg

4.9.1 Risicokaart

De Nederlandse overheid heeft achttien typen rampen gedefinieerd. Hiervan zijn er dertien aan een
specifieke locatie gebonden en in kaart gebracht met de Risicokaart. Een risico-object staat op de
kaart als de gevolgen van een incident zó groot kunnen zijn, dat bij de bestrijding gezamenlijke inzet
van hulpverleningsdiensten noodzakelijk is, en wanneer meerdere slachtoffers kunnen vallen. De
Risicokaart wordt gemaakt en beheerd door de provincies als wettelijke taak. Naast de provincies,
zijn het Rijk, de gemeenten, veiligheidsregio's, eerstehulpdiensten en de waterschappen betrokken
bij het samenstellen van de Risicokaart. Van de gemeenten zijn de belangrijkste aanleverende
partijen de brandweer en milieudiensten. Om de risicokaart verder te ontwikkelen, werken
provincies samen met gemeenten, het ministerie van IenM en het ministerie van Veiligheid en
Justitie. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) beheert risicokaart.nl
4.9.1.1 Bekendheid Risicokaart

De kenbaarheid van de Risicokaart is matig. Zoeken op algemene termen zoals “rampendata” of
“risicodata” levert geen bruikbare data op. De zoekterm “risicokaart” levert bij de algemene
zoekmachine en bij het NGR een link naar risicokaart.nl. Bij data.overheid.nl wordt men naar
deelbestanden doorverwezen, bijvoorbeeld “Ongeval op land”. Dergelijke deelbestanden verwijzen
door naar metadata en downloadlinks via het NGR. Ook hier geldt dat als men maar weet hoe het
bestand heet, het te vinden is.
4.9.1.2 Bereikbaarheid Risicokaart

De bereikbaarheid van de Risicokaart is redelijk goed. Data kunnen gratis worden gedownload. Er
wordt geen melding van een licentie gemaakt. De praktische beschikbaarheid laat te wensen over.
Via de WMS-dienst moet een selectie worden gemaakt en via een ‘winkelwagentje’ knop wordt er
een verzoek naar de betreffende provincie gestuurd. Elke aanvraag loopt per provincie en per
risicolaag. Via het Provinciaal Georegister (PGR) kan nog geen data worden gedownload. De
gebruikte Flamingo viewer is traag en niet gebruikersvriendelijk. Het aanvragen van een testbestand
leverde een foutmelding op. Een dag later werd een download link via e-mail gestuurd.
4.9.1.3 Bruikbaarheid Risicokaart

De bruikbaarheid van de Risicokaart laat te wensen over. Er staat geen metadata op de website. Op
het NGR staat beperkte metadata van de deelbestanden. Op risicokaart.nl staat wel extra
documentatie maar voornamelijk gericht op beleid en adviezen aan burgers. Daarmee zijn de
kwaliteit en de betrouwbaarheid moeilijk te bepalen door een potentiële gebruiker. De risicokaart
wordt elke donderdag geactualiseerd. Op risicokaart.nl staat een disclaimer dat er problemen met de
databank zijn, en dat ze daardoor niet in staat zijn actuele data te vertonen. Er zijn vele
keuzemogelijkheden voor de gebruiker, zoals keuze in coördinatenstelsels, formaten (open en
gesloten), thema’s en areaal. De bestendigheid lijkt gewaarborgd door wetgeving en ministeriële
regelingen.
De Risicokaart scoort 3 TBL-sterren (voor gratis beschikbaarheid, weliswaar zonder kenbare licentie,
en beschikbaarheid in een machine-leesbaar formaat en een open formaat. De data zijn niet
beschikbaar als linked data.
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Figuur 21 geeft de toegankelijkheidsscores van de risicokaart in detail en als een geaggregeerde
score.
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Figuur 21: Toegankelijkheidscores van de Risicokaart
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4.9.2 Witte Kaart Nederland

Een van de datasets die een aantal keren is genoemd door geïnterviewde gebruikers, zijn data over
locaties en kenmerken van ziekenhuizen, apotheken, artsen, etc. Dergelijke gegevens worden in de
toekomst ontsloten via de zogenaamde Witte Kaart Nederland. De Witte Kaart Nederland is door de
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Gelderland Midden in 2012 als pilot
uitgevoerd. ‘Wit’ staat voor de geneeskundige kolom en ‘Kaart’ voor het in kaart brengen van
verschillende gegevens rondom zorginstellingen. Het doel van deze pilot was: adresgegevens over
zorginstellingen uit het stelsel van basisregistraties vinden en verrijken met sectorale kerngegevens.
Dit zijn gegevens die de GHOR of de Openbare Orde en Veiligheid (OOV) sector verzameld ten
behoeve van de processen in de rampenbestrijding. De informatie die hieruit voortkomt wordt
vervolgens gebruikt voor verschillende applicaties binnen het crisismanagement van de GHOR. Het
project werd mede mogelijk gemaakt door ondersteuning en middelen vanuit de stuurgroep
Werkend Stelsel van de programmaraad Stelsel van Basisregistraties. Er wordt op het moment
gewerkt aan het landelijk verankeren van de Witte Kaart binnen GHOR-regio’s. Men streeft er na om
1 juli 2014 operationeel te gaan.26
De Nationale Atlas Volksgezondheid (de Zorgatlas) is een initiatief van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en geeft een geografisch beeld van zorg en gezondheid in
Nederland. In deze atlas zijn meer dan 1.000 kaarten die antwoord geven op vele 'waar-vragen' over
de volksgezondheid en de gezondheidszorg: Waar leven de mensen het langst? Waar bevinden zich
de ziekenhuizen? Waar worden de meeste medicijnen gebruikt? Waar zijn de mensen het zwaarst?
De Nationale Atlas Volksgezondheid is onderdeel van de Volksgezondheid Toekomst Verkenningen
2014, net als: het Nationaal Kompas Volksgezondheid27, Kosten van Ziekten28 en Zorggegevens.29 Via
www.zorggegevens.nl kan men via een metadatabase zorggegevens raadplegen.
4.9.2.1 Bekendheid Witte Kaart

De zoekterm “witte kaart” levert bij de algemene zoekmachine een link naar het Witte Kaart-project
en naar de demoversie. Bij het NGR en data.overheid.nl leverde deze zoekterm geen resultaten op.
Daarmee is de kenbaarheid van het project Witte Kaart beter dan de vindbaarheid van de
onderliggende data.
Omdat er (nog) geen data beschikbaar zijn via de Witte Kaart-demoversie, konden er geen verdere
scores voor bereikbaarheid en bruikbaarheid worden bepaald.
4.9.2.2 Bekendheid Zorgatlas

De zoektermen zijn vervolgens verfijnd naar “locaties ziekenhuizen”, “locaties apotheken” en
“locaties artsen”. Voor de eerste twee zoektermen bij de algemene zoekmachine werd men via het
RIVM naar de Zorgatlas verwezen. Voor “locaties artsen” werd men doorverwezen naar de Zorgkaart
26

http://www.vggm.nl/risico's_en_rampen/de_ghor/project_de_witte_kaart

27

Het Nationaal Kompas Volksgezondheid biedt onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie over de
volksgezondheid, http://www.nationaalkompas.nl/
28

Op de website http://www.kostenvanziekten.nl/ kan men cijfers over de kosten van zorg in Nederland vinden en met een
ontwikkelde cijfertool eigen grafieken en tabellen aanmaken. De cijfers komen uit de Kosten van Ziektenstudie van het
RIVM.
29

www.zorgatlas.nl geeft Informatie over gegevensbronnen zoals zorgregistraties, enquêtes, monitors en langlopende
(cohort)onderzoeken. De website is primair bedoeld voor professionals zoals epidemiologen, wetenschappers en
studenten, en voor beleidsmakers.
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Nederland, een initiatief van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie. De verfijnde
zoektermen leverden geen bruikbare resultaten op bij het NGR en bij data.overheid.nl. Daarmee
scoort de bekendheid van zorgdata slecht. Omdat de Witte Kaart alleen nog in een demoversie
bestaat, nemen we voor dit deel van het onderzoek verder de Zorgatlas in beschouwing.
4.9.2.3 Bereikbaarheid Zorgatlas

De bereikbaarheid van de data van de Zorgatlas is wisselend. De Zorgatlas is een viewer waar een
pdf-versie van de kaart en een klein aantal tabellen van onderliggende data gratis kunnen worden
gedownload. Ziekenhuislocaties kunnen als xls-tabel worden gedownload; apotheeklocaties zijn niet
als tabel beschikbaar alleen als kaart in pdf-formaat. Er is geen online licentie gepubliceerd voor de
tabellen. De kaarten zijn beschikbaar met een CC-BY-ND-licentie.30 Om de licentie te kunnen vinden,
moet men op de disclaimer onderaan de pagina klikken.
4.9.2.4 Bruikbaarheid Zorgatlas

De bruikbaarheid van de Zorgatlas is wisselend. De downloads zelf bevatten geen metadata, maar de
website geeft veel extra uitleg en bronvermeldingen van de onderliggende data. Via zorggegevens.nl
is uitgebreide metadata van de onderliggende data beschikbaar.31 Daarmee kan de kwaliteit en de
actualiteit van de data worden gecontroleerd. Door de extra uitleg van onder meer gebruikte
afkortingen is de duidelijkheid van de data goed. Er zijn zeer beperkte keuzes. Ziekenhuislocaties
vormen de enige dataset die zowel als xls-bestand als pdf kaart kan worden gedownload; voor
andere bestanden is er geen keuze. Alle kaarten zijn landsdekkend maar in een lage resolutie. De
actualiteit van de bestanden is goed, maar er zijn geen historische versies beschikbaar. De
bestendigheid van de Zorgatlas is onbekend, maar lijkt afgedekt door de Volksgezondheid Toekomst
Verkenning (VTV) die in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport door het
RIVM wordt uitgevoerd. De Zorgatlas is één van de zes RIVM websites die deel uitmaken van de
VTV.32
Voor Zorgatlasgegevens wordt uiteenlopend gescoord. De Zorgatlastabellen scoren 2 TBL-sterren
(voor gratis beschikbaarheid (zonder open licentie) en beschikbaarheid in een machine-leesbaar
formaat (maar niet in een open formaat)). De Zorgatlaskaarten scoren geen sterren (ze zijn niet
beschikbaar met een open licentie (CC-BY-ND), wel in een open formaat, maar niet in machineleesbaar formaat). De gemiddelde score is daarmee één ster.
Figuur 22 geeft de toegankelijkheidsscores van de Witte Kaart Nederland en de Zorgatlas in detail en
als een geaggregeerde score.

30

Een licentie die toestaat om het werk te kopiëren en te distribueren mits het werk in de originele staat blijft. Het is niet
toegestaan dat anderen het werk gebruiken als basis voor nieuw (afgeleide) producten.
31

In de metadatabase van zorggegevens.nl staan circa 200 datasets beschreven, inclusief links naar de bronhouders. De
bronhouders zijn overheidsorganisaties zoals het CBS, zorgverzekeraars en onderzoekinstellingen zoals universitaire
medische centra. Er kunnen geen data direct worden gedownload uit de metadatabase.
32

Elke vier jaar publiceert het RIVM een overzicht van de omvang van ziekte en gezondheid, gezondheidsbeïnvloedende
factoren, de gezondheidszorg en het beleid in de Volksgezondheid Toekomstverkenning (VTV). De zesde uitgave, de VTV2014, verschijnt in 2014.
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Figuur 22: Toegankelijkheidscores van de Witte Kaart Nederland
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4.10 Conclusies deskresearch
In deze paragraaf wordt op het algemene beeld ingegaan. Ook worden hierbij de interviews met de
gebruikers betrokken. Figuur 23 geeft de geaggregeerde stand in opendataland voor de Top 20datasets in Nederland weer, dat wil zeggen de gemiddelde score van alle onderzochte datasets.
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Figuur 23: Geaggregeerde score van de 2014 Top 20

4.10.1 Bekend

In het algemeen kan worden gesteld dat de basisregistraties en nationale datasets die reeds
beschikbaar zijn in de traditionele ‘geo’-thema’s, zoals Bouw, Ruimte & Mobiliteit en Water, goed
scoren op bekendheid (kenbaar en vindbaar), met uitzondering van de bodemkaarten van TNO en de
actuele verkeersinformatie van de NDW. Voor de NDW geldt dat de data pas recent beschikbaar zijn
als open data, en dat gezien het aantal toepassingen die in de laatste maanden zijn gemaakt, de
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bekendheid onder professionele gebruikers waarschijnlijk groter is dan uit deze nulmeting blijkt.
Bovendien geldt ook voor de NDW dat er concurrentie is van veel private informatiebronnen die
hoog in weblijsten staan. De bekendheid van de onderzochte gesloten data is ook goed, soms zelfs
beter dan van open data, zoals de gesloten bodemkaarten van Alterra in vergelijking met de open
bodemkaarten van TNO.
De bekendheid van de onderzochte datasets in de niet-traditionele geothema’s zoals Zorg en Energie
laat veel te wensen over. Over het algemeen zijn die datasets wel kenbaar maar slecht vindbaar,
zeker voor hergebruik. Vaak geldt dat men de exacte naam of – nog erger – de exacte afkorting moet
kennen om de dataset te kunnen vinden.
De bekendheid van data via het NGR laat te wensen over. Vaak moet er gebruik gemaakt worden van
de exacte naam of acroniem van de dataset om de data te kunnen vinden. Algemene zoektermen
resulteren vaak in niet-gerelateerde datasets. Voor data.overheid.nl geldt hetzelfde wat betreft
vindbaarheid, met als extra opmerking dat het zoeken van datasets in data.overheid.nl soms lang kan
duren. Bovendien zijn niet alle open datasets in data.overheid.nl opgenomen.
De grootste problemen wat betreft bekendheid van datasets in beheer doen zich voor bij de door
ons onderzochte gemeente Den Haag. Voor de gemeente geldt dat de data niet kenbaar zijn, niet bij
data.overheid.nl zijn opgenomen en daardoor moeilijk te vinden zijn. Uit interviews met gebruikers
kwam ook naar voren dat ook bij andere gemeenten datasets moeilijk te vinden zijn. Er zijn
uitzonderingen, maar die gelden voor gemeenten die een inspanning hebben geleverd om open data
actief bekend te maken, of voor gemeenten die hun data aan een centrale dienst aanleveren vanuit
een wettelijke verplichting, zoals ruimtelijke plannen of bodemsaneringsdata.
Er zijn ook problemen met de bekendheid van datasets die verzameld en beheerd worden door nietoverheden zoals energieverbruikdata van netbeheerders en zorgdata van zorgverzekeraars.
Anderzijds zijn er bemoedigende initiatieven zoals het aanbieden van kleinverbruikdata zoals open
data van Liander en samenwerkingsprojecten zoals de Witte Kaart, aangezien daarmee de
bekendheid, ook van gesloten data, waarschijnlijk zal toenemen.
4.10.2 Bereikbaar

De bereikbaarheid van open data scoort redelijk hoog, hoewel hier nog winst kan worden gehaald.
Veel datasets zijn met een open licentie beschikbaar, maar in een aantal gevallen wordt er geen
licentie of een verklaring online kenbaar gemaakt. Het ontbreken van een licentie of een verklaring
creëert onzekerheid voor de gebruiker omdat het onbekend is of er beperkingen op de data rusten.
Zo wordt bij de Zorgatlas gebruik gemaakt van een licentie die hergebruik voor afgeleide producten
verbiedt. Echter, die licentie is niet kenbaar in de metadata maar zit verborgen in een disclaimer.
Verder werpen de verstrekkingskosten, hoe bescheiden dan ook, een potentiële drempel op voor
gebruikers. In het algemeen is de praktische bereikbaarheid van open data goed, hoewel er nog
steeds een aantal gebroken links werden aangetroffen. Vrijwel alle open data zijn beschikbaar via
downloaddiensten.
De bereikbaarheid van gesloten data scoort uiteraard lager dan voor open data. Zelden zijn er online
licenties beschikbaar, meestal zijn ze alleen op aanvraag beschikbaar. Online staan vaak wel tarieven
per unit (object, km2) maar niet voor landsdekkende data. Vaak zijn de data wel praktisch
beschikbaar via downloadservices nadat er een contract is getekend.
Ook de bereikbaarheid van data van niet-traditionele geothema’s (zorg en energie) is slechter dan
van de traditionele geothema’s. Zelfs als het open data betreft, zoals bij de Risicokaart, zijn er
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juridische belemmeringen (geen kenbare licentie) en praktische belemmeringen (geen
downloadservices). Energiedata zijn vrijwel niet beschikbaar omdat ze niet vindbaar zijn, met
uitzondering van kleinverbruikdata van Liander. Energielabeldata zijn slechts in beperkte mate
beschikbaar.
4.10.3 Bruikbaar

Op het gebied van bruikbaarheid lopen de scores uiteen. Ook hier geldt dat de bruikbaarheid van de
traditionele geodata beter is dan van niet-traditionele geodata.
Over het algemeen geldt dat bij alle onderzochte datasets de metadata – indien beschikbaar –
beperkt is, en alleen in het Nederlands. Op de website van de bronhouder is vaak extra
documentatie/uitleg beschikbaar, ook alleen in het Nederlands. Door het gebrek aan metadata is de
kwaliteit van de data vaak moeilijk te controleren. Door de extra documentatie zijn de kwaliteit en de
betekenis van de data vaak beter te beoordelen.
Voor de meeste datasets zijn meerdere keuzemogelijkheden beschikbaar, vaak in de vorm van
services (WMS, WMTS, WFS, atom feed), areaalselectie, en soms ook verschillende deelbestanden,
formaten en/of referentiesystemen. Soms kan er bij de formaatselectie gekozen worden tussen een
open standaard en een gesloten de facto standaard. Meestal zijn er echter slechts 2 of 3 keuzes
mogelijk. Bij een aantal opendatasets wordt een downloadbeperking opgelegd (maximum aantal
objecten, ‘fair use policy’). De gebruikersvriendelijkheid en snelheid van een aantal van de viewer
services laat te wensen over, zoals bij de Risicokaart en de Zorgatlas.
Wat betreft de actualiteit en bestendigheid van de datasets kan gesteld worden dat van de meeste
datasets de meest actuele versie beschikbaar is. Bij de luchtfoto’s is er via PDOK een oudere versie
gratis beschikbaar als pilot. Van een aantal datasets kunnen ook oudere versies worden gedownload.
Bij geen van de datasets wordt expliciet een garantie gegeven voor het beschikbaar houden van de
data (als open data).
Opendatasets zijn technisch beschikbaar als 2 of 3 TBL-sterren, dat wil zeggen beschikbaar met een
open licentie (of geen licentie) en/of in een machine-leesbaar formaat en/of in een open formaat.
Vaak worden 3 sterren behaald, hoewel nog een aantal datasets alleen als pdf beschikbaar zijn.
Gesloten data zijn vaak wel in een machine-leesbaar formaat beschikbaar en vaak in zowel een open
als een gesloten de facto formaat beschikbaar.
De bruikbaarheid van de niet-traditionele geodata – voor zover beschikbaar – loopt achter bij de
traditionele geodata. Vaak ontbreken metadata en is slechts beperkte aanvullende informatie
beschikbaar. Er is vaak geen keuzemogelijkheid, dat wil zeggen, alleen een datadump ‘as is’ zonder
selectiemogelijkheden voor bijvoorbeeld areaal of formaten.

4.11 Gebruikersperspectief op het aanbod van open data
Naast deskresearch zijn gebruikerservaringen ook een belangrijke indicatie van de stand in
opendataland. Daarom zijn ook gebruikers van open data voor dit onderzoek geïnterviewd. In de
wetenschap dat dé gebruiker niet bestaat, hebben we geprobeerd een zo divers mogelijke groep te
interviewen om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de stand in opendataland. De
geïnterviewde gebruikers verschillen qua bedrijfsomvang (groot, klein, zzp) en professionaliteit (van
fulltime professional tot actieve hobbyist), qua kennis van geografische data (van expert tot leek),
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qua kennis van IT (expert tot leek), en qua product (waardetoevoegende producten, intermediair,
consultancy, activisme). Van iedere groep hebben we minimaal één gebruiker geïnterviewd (zie
Bijlage A).
In dit hoofdstuk verstaan wij onder gebruikers de door ons geïnterviewde gebruikers. Aangezien de
gebruikers een veel groter scala aan open data gebruiken dan waar wij naar hebben gevraagd,
moeten de hier gepresenteerde gebruikerservaringen ruimer worden gezien dan de door ons
onderzochte Top 20-datasets.
4.11.1 Bekend

Gebruikers hanteren een brede strategie bij het zoeken naar data. Algemene zoekmachines, twitter,
het professionele netwerk, catalogi van data, worden allemaal in willekeurige volgorde gebruikt in de
zoektocht naar data. Indien bekend is waar de data zijn, worden ze gedownload of wordt er contact
gezocht met de betreffende instantie om toegang tot de gegevens te krijgen.
Gebruikers weten vaak niet welke datasets een instantie allemaal heeft. Als een gebruiker weet dat
een dataset bestaat, dan worden deze datasets meestal wel door de gebruikers gevonden. Open
data van lokale overheden blijken echter lastig te vinden. Gemeentelijke open data worden vaak niet
via de landelijke portalen ontsloten maar alleen via het opendataportaal van de gemeente. Voor
landsdekkende bestanden zouden alle gemeentelijke portalen gezocht, gevonden en doorzocht
moeten worden.
De gebruikers geven aan dat de vindbaarheid van open data in algemene zoekmachines beperkt is
door het ontbreken van relevante termen van een dataset (vaak zijn er alleen obscure
bestandsnamen, geotermen of afkortingen).
Ze geven ook aan dat de zoekfunctie in het NGR niet gebruiksvriendelijk is. Er kan bijvoorbeeld niet
gezocht worden op de exacte inhoud van datasets.

4.11.2 Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van de datasets is volgens de gebruikers zeer divers. Sommige datasets zijn zeer
goed bereikbaar, andere datasets in het geheel niet. Het algemene beeld is dat met name nationale
datasets redelijk goed bereikbaar zijn, maar dat gegevens van lagere overheden dit vaak niet zijn. Dit
laatste heeft onder andere betrekking op de juridische bereikbaarheid.
Veel data zijn niet openbaar (openbaarvervoerdata, energiedata), of alleen tegen betaling
beschikbaar (bedrijvenregister). Vaak wordt bescherming van persoonsgegevens genoemd als reden
voor het niet beschikbaar stellen van data. De gebruikers ervaren dat vaak als een drogreden omdat
in de afgeleide producten geen herleidbare persoonsgegevens te vinden hoeven te zijn.

4.11.2.1

Financiële bereikbaarheid

Veel gebruikers gebruiken alleen gratis data. De verstrekkingskosten van de BAG zijn voor deze groep
te hoog.
Andere gebruikers hebben geen probleem met kosten van een dataset zolang dat in verhouding staat
met de business case van het uiteindelijke product.
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4.11.2.2

Juridische bereikbaarheid

Gebruikers hebben te maken met diverse inconsistente gebruiksvoorwaarden zoals CC0, CC-BY, CCND, met CC-achtige licenties zoals het licentieraamwerk van GeoGedeeld. Vaak zijn er zelfs helemaal
geen gebruiksvoorwaarden bekend.33 Ook als er geen voorwaarden van toepassing zijn, wordt dit
lang niet altijd aangegeven. Door de grote variatie aan gebruiksvoorwaarden is het onduidelijk wat er
wel en niet mag worden gedaan met de datasets: wel/niet combineren, wel/niet doorleveren etc.
Ook worden gebruikers geconfronteerd met juridische argumenten van de aanbieder om de data
niet te leveren (met name privacywetgeving).
Gebruiksvoorwaarden worden vaak niet actief online gepubliceerd maar pas verstrekt nadat een
gebruiker hierom heeft verzocht.

4.11.2.3

Praktische bereikbaarheid

De data worden verkregen na een verzoek aan de dataleverancier of via een algemeen toegankelijke
website. In het laatste geval zijn de gegevens beschikbaar via downloaddiensten of API's. In het
eerste geval wordt gebruikt gemaakt van dvd's, ftp-diensten en/of e-mail.
Praktische problemen waar gebruikers mee worden geconfronteerd zijn:
- dode links;
- ontbrekende metadata;
- slecht gestructureerde data in geoportalen;
- onbruikbare formaten.
De responstijd op een dataverzoek varieert in grote mate. Veel datasets zijn direct downloadbaar of
binnen 5 werkdagen beschikbaar. Voor andere datasets moet een volledige Wob-procedure worden
doorlopen (max. 10 weken), eventueel gevolgd door een juridische procedure (i.c. NWB). Voor
sommige gebruikers is een doorlooptijd geen bezwaar. De meeste gebruikers ervaren een
doorlooptijd van meer dan 5 dagen echter als te lang.
4.11.3 Bruikbaar

De bruikbaarheid vanuit een gebruikersperspectief is wisselend. Lang niet alle data zijn machineleesbaar en ook niet altijd in open formaten beschikbaar. Als de gegevens wel in een open formaat
beschikbaar zijn (gml, xml) vindt een deel dat specifieke formaat te ingewikkeld en wil liever een
eenvoudiger formaat. De gebruikers geven aan dat geen enkele van de door hen gebruikte data een
URI heeft en eveneens geen enkele dataset kan worden beschouwd als linked data.
De meeste gegevens worden op basis van ‘as is’ beschikbaar gesteld. Soms is het mogelijk om een
specifiek deel van de dataset te verkrijgen.
Geen enkele gebruiker kon de gegevens meteen gebruiken. Er zijn conversies nodig om de gegevens
bruikbaar te maken voor een specifiek gebruik. Dit varieert van basale conversies zoals een
coördinaatreferentiestelselconversie (van het Nederlandse Rijksdriehoekstelsel (RD) naar het
WGS84-stelsel) tot het harmoniseren van de verschillende datamodellen van verschillende datasets.

33

Een analyse van de metadata van het Nationaal Georegister bevestigt de gebruikerservaringen (De Visser, 2014).
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Voor diverse datasets is een helpdesk beschikbaar maar de kennis bij deze helpdesks is veelal niet
toereikend. Uitzondering hierop is de Geodesk van Rijkswaterstaat. Sommige helpdesken zijn alleen
beschikbaar voor premiumleden (i.c. PDOK). Gebruikers zoeken daarom vaak een oplossing voor hun
probleem in hun eigen netwerk of zoeken de hulp van de community via twitter.
Een gebruiker verwoordde zijn ervaring met helpdesken van de overheid als volgt: “De community
geeft het antwoord binnen drie dagen, de overheid binnen drie weken.”
Garanties over permanente beschikbaarheid worden vaak niet gegeven. In sommige gevallen,
bijvoorbeeld de BRT, wordt bestendigheid door de gebruikers verondersteld, in een ander geval is
contractueel de beschikbaarheid vastgelegd.
Hoewel veel datasets voldoen aan de behoeften van gebruikers, zijn er veel opmerkingen gemaakt
over de kwaliteit in algemene zin.
Problemen met betrekking tot de data zelf:
data zijn niet actueel/niet de actueelste versie beschikbaar;
data zijn niet landsdekkend;
data zijn niet gedetailleerd genoeg;
bestandsformaat is niet open;
geen elementaire kwaliteitscontrole uitgevoerd.
Problemen met betrekking tot de metadata:
- onvolledige metadata (niet alle metadatavelden zijn ingevuld);
- geen actuele metadata;
- metadata zijn niet machine-leesbaar (i.e., de metadatastandaard is niet dwingend genoeg);
- metadata zeggen niet altijd iets over de exacte inhoud van de dataset.
4.11.4 Communicatie

Gebruikers communiceren onderling in persoonlijk professioneel verband, op internetfora en via
twitter.
De communicatie tussen aanbieder en gebruiker verloopt vooral via persoonlijke contacten. Soms via
de helpdesk en fora op internet. Soms heeft de gebruiker geen enkel contact met de aanbieder.
De beoordeling van de gebruiker over de communicatie met de aanbieder varieert van een
compliment aan de servicedesk van RWS en de BRT (vanwege de gebruikersgroep) tot bijzonder
moeizame communicatie met andere overheden (o.a. gemeenten).
De door ons geconsulteerde gebruikers zijn niet formeel betrokken bij opendata-beleidsinitiatieven
van overheden. Een paar gebruikers zijn informeel betrokken via user communities voor specifieke
datasets.

4.12 Aanbevelingen
In deze paragraaf worden een aantal aanbevelingen gegeven om de aanbodkant van open data
verbeteren. Het gaat om aanbevelingen voor de bekendheid, bereikbaarheid, en bruikbaarheid van
datasets en de communicatie tussen aanbieder en gebruiker.
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4.12.1 Bekend



Voor het verbeteren van de bekendheid van alle open data – vooral data van decentrale
overheden – is het van groot belang dat de datasets in data.overheid.nl worden opgenomen,
en dat de zoekstructuur van data.overheid.nl verbeterd wordt.



Er moet meer kenbaarheid aan data van de thema’s van Zorg en Energie wordt gegeven. Als
het open data betreft, moeten de datasets ook bij data.overheid.nl worden aangemeld.



De bekendheid van data van niet-overheidsorganisaties zoals energiedata dient te worden
verbeterd. Hoewel het op de korte termijn niet haalbaar is om niet-overheidsorganisaties
wettelijk te verplichten hun data beschikbaar te stellen als open data, kunnen er wel
afspraken over gemaakt worden. Initiatieven zoals het energieakkoord voor duurzame groei
van 201334 bieden kansen om dergelijke afspraken te maken, zeker op het gebied van
energielabels.



Gebruikers hebben de volgende aanbevelingen meegegeven om de bekendheid en
vindbaarheid van open data te vergroten:
- Ontwikkel een catalogus met daarin alle datasets die de overheid heeft, ook de niet open
data: een zogenaamde datamenukaart (cf. Algemene Rekenkamer, 2014 p. 12);
- Vergroot de vindbaarheid van open data in algemene zoekmachines door algemeen
bekende metatags/zoektermen aan de gegevens te koppelen;
- Laat de community deze zoektermen definiëren;
- Vermijd afkortingen of obscure bestandsnamen;
- Twitter updates/nieuwe datasets;
- Stel ook de ruwe onderzoeksdata beschikbaar (bijv. Alterra, WUR, TU Delft, TNO, RIVM)
als open data zonder embargo.

4.12.2 Bereikbaar



Het is van groot belang dat de van toepassing zijnde (versie van een) licentie en eventuele
beperkingen duidelijk kenbaar worden gemaakt. Dit geldt zowel voor gesloten als voor open
data, ook als er geen beperkende voorwaarden zijn. Een CC0- of CC-PD-verklaring heeft
daarbij de voorkeur, hoewel een CC-BY licentie nog acceptabel is voor open data. Het
ontbreken van een licentie, of het verbergen van de licentie in een disclaimer schept
onduidelijkheid voor gebruikers. Voor gesloten data geldt dat de meest beperkende
licentievoorwaarden online en duidelijk worden vermeld, zodat de gebruiker meteen weet of
de datasets door hem te gebruiken zijn. Het is ook van belang dat gebruiksvoorwaarden
transparant worden gemaakt en consistent zijn met internationale gebruiksvoorwaarden.



Verder zouden de verstrekkingskosten van de BAG geëvalueerd moeten worden voor hun
daadwerkelijke functie. De hoogte van de kosten werpt op zich geen barrière op voor
hergebruik, maar puur het feit dat er kosten aan het gebruik verbonden zijn, werpt wel een
drempel op. De verstrekkingskosten zullen waarschijnlijk de kosten van het beschikbaar
stellen niet dekken (serverkosten, personele kosten, etc.), dus kunnen ze alleen in het licht
van een registratiefunctie worden gezien.

34

http://www.ser.nl/~/media/files/internet/publicaties/overige/2010_2019/2013/energieakkoord-duurzamegroei/energieakkoord-duurzame-groei.ashx
71
Kenniscentrum open data



Tevens is het van groot belang de praktische beschikbaarheid van niet-traditionele geodata
te verbeteren. De overheid heeft op het gebied van zorgdata een aantal diensten zoals de
Zorgatlas en de Atlas Leefomgeving ontwikkeld, maar deze diensten zijn alleen ingericht als
raadpleegdienst voor burgers. Het zou beter zijn de onderliggende data ook als downloads
beschikbaar te stellen via webservices en via data.overheid.nl. Bij het ontwikkelen van
nieuwe diensten, zoals de Witte Kaart Nederland, moeten de onderliggende data juridisch en
praktisch bereikbaar zijn voor hergebruik.

4.12.3 Bruikbaar



Van alle overheidsdata moeten de metadata worden uitgebreid. Voor de meeste
opendatasets zijn de metadata gestandaardiseerd 35 en via het NGR beschikbaar. Deze
metadata zijn nu nog te beperkt. Ook voor niet-geodata moeten (gestandaardiseerde)
metadata beschikbaar worden gesteld. Ook de machine-leesbaarheid van metadata verdient
meer aandacht. Daarnaast is het belangrijk dat data worden gecontroleerd voor publicatie;
een basale kwaliteitscontrole moet een basiseis zijn voordat tot publiceren van de data
wordt overgegaan.



Met betrekking tot de hanteerbaarheid is het aan te raden om – waar mogelijk – meer
keuzes in te bouwen voor gebruikers, vooral op het gebied van formaten. Uit de interviews
kwam ook naar voren dat men graag een keuze wil tussen open formaten en gesloten de
facto formaten. Voor de niet-geodata geldt dat deze ten minste machine-leesbaar
beschikbaar gesteld worden via downloaddiensten en/of API’s. Zowel open standaarden als
de facto standaarden. moeten worden gepromoot



Veel gebruikers hebben behoefte aan de meest actuele (en real-time) data. Op het moment
dat data beschikbaar zijn, zouden deze vrijwel direct ook als open data aangeboden moeten
worden, aangezien deze data de hoogste actualiteitswaarde en publiciteitswaarde hebben.
In de metadata kan duidelijker worden gemaakt wat de updatefrequentie van de dataset is,
zodat de gebruiker kan bepalen of deze geschikt zijn voor zijn doel. Dynamische data
beschikbaar stellen als atom feed en API’s zal ook een grotere bijdrage leveren. Tegelijk
moeten er ook – waar beschikbaar – historische versies beschikbaar blijven. Voor gesloten
data, zoals luchtfoto’s, kan het beschikbaar stellen van de niet-meest actuele versie als open
data een waardevolle bijdrage leveren voor gebruikers voor wie actualiteit van minder
belang is.



De meeste open data vloeien voort uit een beleidslijn (bijv. de Open Data Roadmap van het
ministerie van IenM) of uit wetgeving (bijv. de in voorbereiding zijnde Wet basisregistratie
ondergrond - BRO36). Het zou echter beter zijn dergelijke borging van huidige versies en
historische versies op te nemen in de beoogde herziening van de Wet openbaarheid van
bestuur (herziende Wob) of het Initiatief wetsvoorstel open overheid (Woo) voor zover de
Archiefwet daar al niet in voorziet. Daarmee zou de bestendigheid van gemeentelijke open
data ook wettelijk verankerd worden.

35

De INSPIRE Richtlijn 2007/2/EC en Metadata verordening IR1205/2008 vereisen voor INSPIRE-data gestandaardiseerde
metadata.
36

De Wet Basisregistratie Ondergrond is in voorbereiding, de beoogde inwerkingtreding is m.i.v. 1 januari 2016 (http://eoverheid.nl/onderwerpen/stelselinformatiepunt/stelsel-van-basisregistraties/1489-basisregistratie-ondergrond-bro).
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Er zou gestreefd moeten worden naar het technisch beschikbaar stellen van open data met
een URI (linked data), dus 4 TBL-sterren in plaats van de huidige 2 of 3. Daarmee zou het
probleem met gebroken links en slechte bekendheid van datasets die nu alleen met hun
exacte naam of acroniem kenbaar zijn, ook voor een groot deel worden opgelost.

4.12.4 Communicatie

Verwelkom een opendataverzoek
 Op het gebied van communicatie geven de gebruikers aan dat er veelal sprake is van een
passieve houding van aanbieders en een verzoek om data niet altijd even positief wordt
ontvangen. De overheid dient meer open te staan voor een verzoek om open data en de
wens tot persoonlijker contact met de gebruiker te honoreren. Ook dient de overheid sneller
op een verzoek te reageren.
Verwerk feedback
 Ook op feedback van gebruikers op datasets dient door de overheid sneller te worden
gereageerd. Gebruikers die enthousiast feedback geven verliezen snel hun motivatie als er
geen reactie op de feedback volgt of als deze pas na enkele maanden komt.
 Als de overheid serieus gebruik wil maken van de kennis van de gebruiker verdient het
aanbeveling open te staan voor feedback van de gebruiker en waar mogelijk gebruikers actief
te volgen via twitter en andere sociale media. Dus in plaats van een online-invulformulier zou
een pro-actieve strategie moeten worden gekozen, bijvoorbeeld het plaatsen van een ‘laat
het weten of we jou moeten volgen’-app op de website van de aanbieder, en dan natuurlijk
communiceren over wat met de feedback is gedaan.
Help de gebruiker
 Het
aanbieden
van
aanvullende
informatie,
zoals
gebruikersvriendelijke
gebruiksaanwijzingen, kan waardevol zijn, vooral voor niet-geogebruikers. Zorgdragen voor
een adequate helpdesk of een data officer inzetten bij de communicatie met gebruikers
liggen voor de hand als eerste maatregelen. Echter, uit interviews kwam naar voren dat er
vooral behoefte is aan gebruikersgemeenschappen waar de aanbieders en gebruikers
gezamenlijk problemen kunnen oplossen en eventuele fouten centraal kunnen terugmelden.
Het realiseren van een hulppagina met tools om de gebruikers te ondersteunen kan daarom
zeer waardevol zijn.
 Daarnaast zou het aanbieden van opendatahulp, zoals Open Data 101 - een mix van appjes
en filmpjes om te helpen bij veelvoorkomende problemen - zeer behulpzaam zijn voor
potentiële gebruikers. Open data zouden in modules aangeboden kunnen worden zodat een
niet-technisch gebruiker de data ook kan koppelen.
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5

De stand in opendataland: Governance

5.1

Inleiding

Dit hoofdstuk gaat in op de governance-aspecten van open data in Nederland. Hiervoor is
deskresearch uitgevoerd en zijn aanbieders en gebruikers van open data geïnterviewd. De
geïnterviewde aanbieders kunnen worden beschouwd als voorlopers op opendatagebied. Aanbieders
zijn via een semi-gesloten interview onder andere gevraagd naar hun opendatabeleid, visie en
communicatie met gebruikers en andere overheden. Aan gebruikers is gevraagd wat hun ervaringen
zijn met het communiceren met de overheid: waarover wordt gecommuniceerd en in hoeverre ze
actief worden betrokken bij het formuleren en vormgeven van het opendatabeleid.
In paragraaf 5.2 worden kort de verschillende governance-aspecten besproken. In paragraaf 5.3
wordt de staat van de governance van open data in Nederland neergezet. Vervolgens wordt in
paragraaf 5.4 het perspectief van de gebruikers beschreven. Paragraaf 5.5 bevat conclusies en
aanbevelingen.

5.2

Governance-aspecten

Voor het governance-deel van het opendata-beoordelingsraamwerk is gebruik gemaakt van de
elementen uit de maturity matrix voor geo-informatieinfrastructuren (zie Kok en Van Loenen 2005;
Van Loenen, 2006). Dit model kent vijf aspecten die mede bepalend zijn voor het functioneren van
een geo-informatieinfrastructuur:
1. Een visie
2. Leiderschap
3. Communicatiekanalen
4. Zelforganiserend vermogen, en
5. Duurzame financiering.
5.2.1 Visie

Een visie biedt een stip op de horizon waar partijen gemeenschappelijk naartoe kunnen werken. Een
gedeelde visie voorkomt een gefragmenteerde aanpak, stimuleert de samenwerking tussen
belanghebbende en kan ervoor zorgen dat de beschikbare middelen effectief worden ingezet.
Wij gaan ervan uit dat hoe meer partijen een visie voor open data onderschrijven, hoe beter het voor
de opendata-agenda van een land is.
5.2.2 Leiderschap en regie

Leiderschap wordt gezien als een kritische succesfactor (zie Wehn de Montalvo, 2001). Open data
moet een probleemeigenaar hebben, iemand die open data agendeert en de activiteiten gericht op
het bevorderen van de opendata-agenda coördineert. Bewustwordingsactiviteiten en capacity
building-activiteiten kunnen leiden tot politieke steun voor open data. Politieke steun moet worden
gezien als een belangrijke factor (Craglia et al., 2002, p. 59) net zoals steun op de werkvloer.
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5.2.3 Communicatiekanalen

Communicatie is een belangrijke voorwaarde voor het succes van open data. Bij communicatie kan
onderscheid worden gemaakt in met wie er wordt gecommuniceerd, hoe er wordt gecommuniceerd
en wat er wordt gecommuniceerd. In de beginfasen zal de communicatie bij een aanbieder vooral op
de eigen organisatie gericht zijn. Later zal steeds meer contact met de buitenwereld worden gezocht.
Uiteindelijk wordt het voor iedereen mogelijk om met iedereen te communiceren en mogelijk zelfs
deel te nemen aan besluitvormingsprocessen.
5.2.4 Zelforganiserend vermogen

Het zelf-organiserend vermogen kan in dit verband het beste worden omschreven als de mate
waarin aanbod en vraag elkaar vinden. In de beginfasen van ontwikkeling zal het vooral de aanbieder
zijn die een specifieke vraag heeft die ze beantwoord wil zien. In latere fasen zal de vraag steeds
meer vanzelf ontstaan en meer divers worden, zowel qua type gebruiker als qua type producten die
op basis van het aanbod van open data worden gemaakt.
In het begin zal de aanbieder zijn data actief moeten promoten en moeten assisteren bij de
verwerking van de data. Dit kan worden gestimuleerd door sessies te organiseren om vraag en
aanbod van verschillende partijen bij elkaar te brengen. Dit leidt via platforms waar gebruikers en
aanbieders elkaar vinden naar een situatie waar er geen actieve stimulering door de aanbieder meer
hoeft plaats te vinden.
Het zelf-organiserend vermogen hangt ook samen met de bekendheid van het fenomeen open data
en de betrokkenheid van partijen. In de beginfase zullen open data vooral het terrein zijn van enkele
enthousiastelingen en visionairen. Als het concept aanslaat zal de aandacht en betrokkenheid
aantrekken en mogelijk tot de ambtelijke top reiken. Voor het succes van open data is aanvankelijk
enthousiasme net zo belangrijk als duurzame betrokkenheid (McLaughlin & Nichols, 1994, p. 73).
5.2.5 Duurzame financiering

Duurzame financiering is een belangrijke randvoorwaarde voor ieder initiatief, zo ook voor open
data. Waar open data in de beginfase als pilotproject zal ontstaan en als zodanig zal worden
gefinancierd, zal het in latere fasen een infrastructurele betekenis kunnen krijgen met duurzame
financiering. Duurzame financiering kan bestaan uit een proces waarin de aanbieder van de open
data die primair de kosten voor open data draagt, direct profiteert van de baten van open data.
In bijlage D zijn de verschillende indicatoren van governance nader uitgewerkt.
5.2.6 Specifieke punten

In dit onderzoek zijn naast de vijf aspecten uit de maturity matrix enkele praktische aspecten
meegenomen: de mogelijkheid voor een data-aanbieder om zijn open data op een eenvoudige wijze
aan te bieden. Met gemak wordt hier bedoeld dat het relatief eenvoudig, snel en zonder of tegen
slechts minimale kosten een dataset kan worden ontsloten.
Met de maturity matrix alleen zijn we er nog niet. Ook wettelijke en beleidsmatige kaders zijn
relevante aspecten van governance die meegenomen moeten worden. Het gaat hier om aspecten als
het recht op hergebruik, beroepsmogelijkheden, de wijze waarop klachten worden afgehandeld, de
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mogelijkheid van het bestaan van exclusieve overeenkomsten met derden, en kaders voor wat
betreft markt en overheid.
De wettelijke kaders met betrekking tot hergebruik zijn in de Wob opgenomen. De huidige Wob
bevat geen verplichting tot actieve publicatie van overheidsdata en ook geen regeling voor beroep.
Het ligt in de lijn der verwachting dat dit laatste punt in de herziende Wob opgenomen zal worden
aangezien in de aangenomen vernieuwde PSI Richtlijn (2013/37/EU) een verplichting van beroep
afhandeling door een onafhankelijk instituut opgenomen is.
De wettelijke kaders met betrekking tot markt en overheid (gedragsregels voor de overheid) zijn
opgenomen in de Mededingingswet. Deze gedragsregels zijn echter algemeen opgesteld en geven
niet altijd voldoende zekerheid voor de markt.

5.3

Staat van governance van open data in Nederland

5.3.1 Visie

De algemene visie van het kabinet op open data is verwoord in de Visie open overheid en het
bijbehorende actieplan (Kabinet, 2013a & 2013b). Mede gebaseerd op het internationale Open
Government Partnership kader wordt hierin de algemene lijn ‘openbaar, tenzij’ neergezet. Het
actieplan open overheid gaat nog een stapje verder met ‘actief openbaar, tenzij’. Uitgangspunt voor
openbare overheidsdata is dat deze herbruikbaar is. Alle overheidsdata zijn ‘openbaar tenzij’ er zich
een specifieke uitzonderingsgrond voordoet. De overheid zal uit eigen beweging documenten
openbaar maken, hiervoor is geen verzoek van een gebruiker nodig. Het actieplan spreekt de
verwachting uit dat dit een leidend principe wordt voor overheidsorganisaties.
De door de bestuursraad van IenM aangenomen Beslisnota Open Data: Roadmap van het ministerie
van IenM gaat met het principe ‘open, tenzij’ veel verder dan de Visie open overheid van het
ministerie van BZK. Volgens dit principe moeten voor 1 januari 2015 in beginsel alle data van dit
ministerie minimaal onder de volgende condities als gratis downloadbaar bestand voor hergebruik
ter beschikking zijn gesteld:
 datasets zijn via het centrale overheidsportaal data.overheid.nl vindbaar;
 datasets zijn te downloaden via een in de metadata gedefinieerd webadres (URL);
 datasets zijn voorzien van de set van metadata zoals gehanteerd door data.overheid.nl;
 datasets kennen geen gebruiksvoorwaarden;
 nieuwe versies van datasets komen zo snel als redelijkerwijs mogelijk beschikbaar;
 naast de meest recente dataset zijn —mits bestaand— minimaal vier voorgaande versies
beschikbaar;
 eenmalige datasets blijven minimaal vijf jaar beschikbaar.
Binnen alle gesproken organisaties staan open data niet ter discussie, en veelal zijn open data ook
politiek verankerd. Zoals een geïnterviewde stelde: “Het point of no return is al bereikt”. Alle
geïnterviewde partijen hebben een eigen visie op open data. Bij een aantal van de 7 organisaties is
de visie formeel bekrachtigd en vastgelegd en ook op hun websites te vinden, al dan niet als
onderdeel van een algemenere visie of meerjarenplan. Bij de andere is een visie alleen intern
beschikbaar.
De ‘openbaar, tenzij’-visie van het kabinet ‘’is de minimale variant van open data maar hier wordt
slechts ten dele door andere partijen bij aangesloten. Veel partijen hanteren het principe ‘open,
tenzij’ waarbij de beleidslijn van IenM wordt gevolgd door onder open data, data te verstaan die
openbaar zijn en gratis zonder voorwaarden kunnen worden hergebruikt. Dit is de lijn die bij de
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provincie Zuid-Holland, het InformatiehuisWater, het Kadaster en de gemeente Rotterdam wordt
gevolgd. Hetzelfde geldt voor de gegevens van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) die gratis beschikbaar zijn, zonder
voorwaarden in het hergebruik. De gegevens van de onderwijsinspectie van OCW worden conform
het BZK-principe openbaar, tenzij ter beschikking gesteld via DANS. Om toegang tot de gegevens te
krijgen moet toestemming worden gevraagd en zijn gebruiksvoorwaarden van toepassing37.
Verder valt op dat het ‘tenzij’ niet eenduidig wordt uitgelegd binnen de overheid. Tenzij heeft in de
interpretatie van BZK betrekking op de uitzonderingsgronden uit de Wob. Andere overheden geven
hun eigen invulling van tenzij. Open data mogen bijvoorbeeld niet ten koste gaan van de
rechtszekerheid of van de financiering en geen negatieve kosten-batenuitkomst hebben. Verder
verschilt de wijze waarop data worden geopend van proactief tot ‘gericht open’ (d.w.z. op verzoek).
Verschillen in visie zijn ook te vinden in het geïmplementeerde beleid. Veel gegevens zijn conform de
BZK-lijn, gratis beschikbaar met een CC0-verklaring. Maar er zijn ook organisaties die de gegevens
niet gratis en met een CC-BY-licentie beschikbaar stellen. Eén organisatie stelt de gegevens
beschikbaar met een restrictievere licentie.
We kunnen concluderen dat veel overheden in ons onderzoek niet de beleidslijn van BZK volgen,
maar die van IenM, al dan niet met een eigen invulling van ‘tenzij’.
5.3.2 Leiderschap en regie

Het ministerie van BZK is beleidsverantwoordelijke op het dossier open data, met name vanuit het
overheidstransparantieprincipe. Het ministerie van EZ is recentelijk nauw betrokken bij het dossier
vanuit het economische belang die open data vertegenwoordigen.
De perceptie van het opendata-leiderschap in Nederland verschilt onder de geïnterviewden. Naast
BZK en EZ worden ook andere organisaties gezien als de leiders van het opendataproces. Genoemd
zijn IenM en OCW voor de implementatie van open data in hun organisaties, de provincies,
GeobusinessNL, Geonovum, Open State Foundation, NetDem, de eigen organisatie voor het
betreffende domein en Paul Suijkerbuijk als ‘opendata-evangelist’. De grote diversiteit kan deels te
maken hebben met de, zo stelde een geïnterviewde, onzichtbaarheid van de
beleidsverantwoordelijke ministeries.
De regie op open data is binnen organisaties zelf strategisch belegd. Operationeel is dit vaak ook het
geval.
Organisatie-overschrijdende regie is sporadisch aanwezig. Bijvoorbeeld bij de provincies via het IPO
en het convenant met BZK, en bij IenM via de implementatie van de Open Data Roadmap. De invloed
van BZK en EZ doet zich hierbij slechts beperkt, randvoorwaardelijk, gelden. Met name op uitvoerend
niveau ontbreekt het aan een algehele nationale regie en strategie. Bijna alle geïnterviewde partijen
hebben een visie geoperationaliseerd.

37

Zie bijvoorbeeld de metadata van de Toezichtkaart Voortgezet onderwijs 2012: “Restricted: request permission Registered EASY users, but only after depositor permission is granted.” En daarbij: ”The EASY website and all material
therein are property of DANS and/or other parties and are protected by rights (database rights, copyrights, and
neighbouring rights). This implies that material may only be reproduced or used with permission from DANS and according
to conditions determined by DANS. Moreover, this website and database(s) may not be copied in whole or in part without
permission by DANS.” Zie https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:50303/tab/1
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5.3.3 Financiering

De ontwikkeling en implementatie van open data kunnen niet zonder kosten plaatsvinden en vragen
inzet van capaciteit en middelen van een opendata-aanbieder. Deze inzet moet vaak vanuit
bestaande, krimpende, budgetten worden gefinancierd. Open data en activiteiten gerelateerd aan
open data worden door de door ons geïnterviewde organisaties voornamelijk als onderdeel van het
primaire proces gefinancierd. Dit impliceert echter niet dat de financiering duurzaam geborgd is.
Deze zorg is ook in de interviews naar voren gekomen.
5.3.4 Stimulering

De geïnterviewde partijen kunnen worden gekenschetst als voorlopers op het gebied van open data.
Ze hebben veelvuldig geëxperimenteerd met initiatieven die het gebruik van open data kunnen
stimuleren, van hackatons tot prijsvragen, van het beschikbaar stellen van tools tot best practices,
van pr-campagnes en het actief uitdragen van open data tot het fysiek dragen van
opendataconfectie.
De huidige strategieën lijken zich te concentreren op het valoriseren van open data door middel van
het duurzaam samenbrengen van vraag en aanbod, samen met het bedrijfsleven (zie de opendataateliers in Rotterdam en het EZ-Doorbraakproject Open Geodata), en primair gericht op het
verbeteren van de interne informatievoorziening (zie Staat van Zuid-Holland van de provincie ZuidHolland).38
De overheid als launching customer, zoals door sommige gebruikers geopperd, is door de aanbieders
niet genoemd als mogelijke stimuleringsmaatregel.
5.3.5 Communicatie
5.3.5.1 Communicatie binnen de overheid

Binnen de overheid wordt zowel formeel als informeel over open data gecommuniceerd. Een
formeel opendata-overleg bestaat niet. In niet-specifiek opendata-overleggen worden open data
vaak geagendeerd. Dit gaat dan om organisatiespecifieke en initiatiefspecifieke overlegorganen,
bijvoorbeeld het geo-informatieberaad en in de Manifestgroep39. Formele communicatie tussen deze
groepen vindt slechts ad hoc plaats.
Informeel wordt er via persoonlijke contacten, sociale media en twitter en opendatabijeenkomsten
tussen overheden gecommuniceerd.
Alle geïnterviewden geven aan dat tussen overheden wordt gecommuniceerd over (concept) wet- en
regelgeving op gebied van open data, best practices, ervaringen en kennis.
Vijf van de zes overheden delen onderzoeksresultaten met andere overheden, vier van de zes
overleggen over de opendata-opdrachten die ze willen laten uitvoeren en de helft stuurt
nieuwsberichten en aankondigingen door.

38

http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=130215

39

De Manifestgroep is een samenwerkingsverband van twaalf publieke uitvoeringsorganisaties.
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Voor wat betreft de aangekondigde opendata-opdrachten en het delen van de onderzoeksresultaten
merken we op dat twee overheden onderzoek op het gebied van open data hebben laten uitvoeren,
maar dat deze de resultaten voorlopig niet kunnen of willen delen met andere overheden. De pagina
https://data.overheid.nl/onderzoeken waar lopend onderzoek naar open data kan worden
gepubliceerd vermeldt deze onderzoeken niet, wat kan impliceren dat voor dit specifieke onderdeel
de informatie van de aanbieders niet correspondeert met de werkelijkheid.
5.3.5.2 Communicatie tussen overheid en externe gebruiker (Supplier To User

(S2U))
Tussen overheid (aanbieder) en gebruikers wordt zowel via formele kanalen als informeel
gecommuniceerd.
Formeel gebeurt dit via de reguliere gebruikersplatfora en gebruikersraden van de overheidsorganisaties zoals in de gebruikersgroep RotterdamOpenData en de gebruikersgroep van het
provinciaal platform Geo40. Deze fora en raden moeten worden gezien als organen waarin op
strategisch en tactisch niveau wordt gecommuniceerd. Formele communicatie tussen deze groepen
is ad hoc en niet georganiseerd.
Op operationeel niveau is er geen formeel overleg. Uitzonderingen zijn de opendata-ateliers in
Rotterdam waar de gemeente samen met bedrijven beziet hoe de behoeften van gemeente en
bedrijven kunnen worden ingevuld.
Informeel verloopt de communicatie via persoonlijk contact, sociale media en bijeenkomsten over
open data.
Op de vraag wat er met de gebruiker wordt gecommuniceerd worden alle mogelijke opties genoemd:
1. Gebruikerservaringen met onze open data;
2. Updates van onze data;
3. Plannen voor opendata-opdrachten;
4. Opendata-onderzoeksresultaten;
5. Open data best practices;
6. Opendataworkshops;
7. Opendatanieuws, aankondigingen.

5.4

Specifieke punten

5.4.1 Is het technisch mogelijk om open data te publiceren?

Alle organisaties hebben de mogelijkheid om hun data online te publiceren. Sommige overwegen om
de publicatie van open data volledig los te koppelen van het eigen systeem om zo angry birdseffecten41 op de infrastructuur van de overheid te voorkomen. Andere overheden voorzien dat op
termijn kan worden aangesloten op het initiatief PDOK42. Er werd wel opgemerkt dat twee losse
systemen met de huidige statische open data goed mogelijk is, maar dat in de nabije toekomst ook
meer dynamische gegevens met een hoog actualiteitsgehalte als open data beschikbaar zullen

40

Dit zijn niet puur overheidsoverlegorganen.

41

Het angry birds-effect staat symbool voor de plotselinge populariteit van een toepassing waarvan miljoenen mensen
tegelijk gebruik maken. Dit kan als gevolg hebben dat de server overbelast raakt en uitvalt.
42

PDOK is een initiatief van het Kadaster, de ministeries van IenM en EZ, Rijkswaterstaat en Geonovum.
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komen. Dit type data, die een continu proces noodzakelijk maken, brengt nieuwe uitdagingen voor
het handhaven van het principe van een gescheiden informatiehuishouding.
5.4.2 Is het juridisch mogelijk om open data te publiceren?

Alle organisaties geven aan dat het juridisch mogelijk is om open data te publiceren volgens het
principe ‘open, tenzij’. Privacy wordt veel genoemd als uitzonderingsgrond, net als de Wobuitzonderingsgrond onevenredige bevoordeling of benadeling van derden (Wob. Art 10 tweede lid
sub g).
Aanbieders geven aan dat ze op het gebied van persoonsgegevens behoefte hebben aan duidelijke
kaders, met name het vraagstuk of het wettelijke kader, i.c. de Wet bescherming persoonsgegevens
(Wbp), van toepassing is op hun gegevens, behoeft een antwoord. Het College bescherming
persoonsgegevens zou deze duidelijkheid kunnen geven.

5.5

Gebruikersperspectief op governance open data in Nederland

Op het gebied van governance van open data is aanvullend op de eisen van bekendheid,
bereikbaarheid en bruikbaarheid door de gebruikers het volgende over governanceaspecten
opgemerkt.43
5.5.1 Stop met je blindstaren op apps

Een aantal gebruikers benut open data als een extra dienstverlening aan hun klandizie. De andere
gebruikers worstelen met het realiseren van een duurzaam businessmodel op basis van open data.
Meerdere gebruikers hebben aangegeven dat met apps op basis van open data alleen geen
duurzame bedrijfsvoering is te realiseren. Deze gebruikers zoeken naar een alternatief model,
bijvoorbeeld een businessmodel waarin de overheid als launching customer centraal staat.
Overheden zouden in zo’n model transparant moeten zijn over de problemen die zij wil adresseren.
Het bedrijfsleven kan dan met behulp van alle beschikbare data van deze overheid (dus niet alleen de
open data), in opdracht van de overheid, dit probleem proberen op te lossen. Om de kleine
opendatabedrijven ook hierin te betrekken zou de overheid sommige projecten open moeten
aanbesteden (een brede uitvraag doen) en in deze gevallen moeten afzien van shortlists met veelal
grote bedrijven die zich hebben geprekwalificeerd.
Het faciliteren van het vinden van maatschappelijke vragen en het faciliteren van het vinden van
geschikte data om deze maatschappelijke vragen te beantwoorden kan een mogelijke nieuwe rol van
de overheid zijn om de gebruikers verder te ondersteunen.
5.5.2 Markt en overheid

Gebruikers zijn gebaat bij een overheid die duidelijk is over de invulling van haar publieke taak.
Onzekerheden over deze invulling, al dan niet via subsidies aan partijen gelieerd aan de overheid,
stimuleren het bedrijfsleven niet om te innoveren.
De overheid zou zich beter moeten verdiepen in producten die reeds bestaan in plaats van het zelf
ontwikkelen van een vergelijkbaar product, mogelijk in concurrentie met een commercieel product.
43

Zie ook bijlage H van dit rapport.
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Gebruikers geven aan dat zij last te hebben van concurrentie van de overheid, vaak
overheidsorganisaties die eigen diensten ontwikkelen om data actief te ontsluiten of andere
organisaties subsidiëren om soortgelijke diensten te laten ontwikkelen. Zo werd PDOK vaak
genoemd: de gebruikers zien liever dat de overheid zich focust op het openbaar maken van data en
het functioneel ontsluiten (geocodering, etc.) aan de markt overlaten. Ook gemeenten werden vaak
genoemd als partijen die elke keer het wiel zelf willen uitvinden.
5.5.3 Communicatie

De communicatie tussen aanbieder en gebruiker verloopt vooral via persoonlijke contacten. Soms
verloopt dit contact via de helpdesk en fora op internet. Soms heeft de gebruiker geen enkel contact
met de aanbieder.
De beoordeling van de gebruiker van de communicatie met de aanbieder varieert van een
compliment aan de servicedesk van RWS en de BRT (vanwege de gebruikersgroep) tot klachten over
bijzonder moeizame communicatie met andere overheden (o.a. gemeenten).
Mogelijkheden om de communicatie tussen gebruikers en aanbieders te verbeteren die aangedragen
werden door gebruikers (zie ook paragraaf 4.12.4):
- Formaliseer communicatie: sticht of participeer in een opendata-geocommunity;44
- Gericht open: raadpleeg de gebruikers bij de overwegingen welke datasets eerst te openen.

5.6

Conclusie

Figuur 24 geeft de situatie van governance van open data in Nederland aan. Alle geïnterviewde
organisaties hebben een visie op open data, open data staan niet meer ter discussie, en veelal zijn
open data ook politiek verankerd. De regie over open data is binnen organisaties zelf strategisch
belegd. Operationeel is dit vaak ook het geval. Organisatie-overschrijdende regie is in Nederland
slechts sporadisch aanwezig. Dit heeft er mede toe geleid dat de aanpak en implementatie van open
data tussen overheden verschillen.45 De grote diversiteit kan deels te maken hebben met de, zo
stelde een geïnterviewde, onzichtbaarheid van de beleidsverantwoordelijke ministeries.
De financiering van open data en activiteiten gerelateerd aan open data vindt bij de geïnterviewde
partijen voornamelijk plaats als via het primaire proces. Dit impliceert echter niet dat de financiering
duurzaam geborgd is.
Binnen de overheid wordt er zowel formeel als informeel over open data gecommuniceerd. Een
formeel opendata-overleg bestaat echter niet. Open data worden vaak in niet-specifiek opendataoverleggen geagendeerd (organisatiespecifieke en initiatiefspecifieke overlegorganen. Formele
communicatie tussen deze groepen vindt ad hoc plaats.
Tussen overheid (aanbieder) en gebruikers wordt er zowel via formele kanalen als informeel
gecommuniceerd. Formeel gebeurt dit via de reguliere gebruikersraden van de overheidsorganisaties. Formele communicatie tussen deze groepen is ad hoc en niet georganiseerd.

44

Door sommige gebruikers is echter ook duidelijk gemaakt dat het nu tijd is om alle mooie woorden om te zetten in
daden. Deze gebruikers zitten niet te wachten op nog een nieuw ‘praat’orgaan.
45

Zie voor een vergelijkbare conclusie over de toegankelijkheid van geo-informatie in Nederland: Welle Donker et al., 2008.
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Figuur 24: Samenvatting governance open data

5.7

Hoe verder?

De belangrijkste aanbeveling voor wat betreft governance van open data is dat met name het
ministerie van BZK samen met het ministerie van EZ de handschoen serieus oppakt. Gezamenlijk
moeten zij zorgdragen voor een coherente nationale opendatastrategie en opendata-implementatie.
Een Nationaal Coördinator Open Data (NCO) voor de gehele overheid is gewenst, maar als
instrument niet voldoende om een opendatavisie te implementeren. De NCO moet een duidelijk
mandaat krijgen en voldoende middelen tot zijn beschikking hebben om goed te kunnen sturen op
de opendata-agenda.
Tevens dient de communicatie tussen overheden onderling en tussen overheden en gebruikers te
verbeteren. Dit zou kunnen door het instellen van een nationaal opendataplatform onder
voorzitterschap van de NCO. Het betrekken van gebruikers bij dit platform als ook bij de vormgeving
van het opendatabeleid en de implementatie daarvan is daarbij net zo van belang als het realiseren
van een opendatacultuur binnen de overheid waar een opendataverzoek wordt verwelkomd.
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6

De stand in opendataland: Gebruikers

Het gebruik van open data begint misschien met het experimenteren van de mogelijkheden van een
opendataset, eventueel geïnspireerd door een persoonlijke drijfveer (frustratie of activisme) of een
mogelijke niche. Een aantal van onze geïnterviewden kan in deze categorie worden geschaard. Het
vanuit deze fase doorgroeien naar een duurzaam bedrijfsmodel is niet eenvoudig. Dit vereist kennis
van de markt (zowel van de overheidsmarkt, de consumentenmarkt als de businessmarkt), of gevoel
voor wat er in de markt en samenleving speelt (domein expertise, goede dialoog met
eindgebruikers), inzicht in de datalogistiek (waardeketens?), doorzettingsvermogen,
ondernemerschap, creativiteit, kapitaal en de kennis en vaardigheden om een onderscheidend
product of dienst te maken. Ook is een hoge mate van acceptatie van een imperfecte dataset een
pre.
Als onderdeel van de interviews met gebruikers is gevraagd welke eisen aan de gebruiker gesteld
moeten worden om van (open) data een succesvolle toepassing te maken. Daaruit kwamen de
volgende eisen naar voren.

6.1

Kapitaal

De meeste gebruikers financieren hun activiteiten zelf, soms met aanvullende subsidies. De meeste
gebruikers gaven aan dat er met open data toepassingen (apps) op zich (nog) geen geld valt te
verdienen, alleen met opdrachten om bepaalde toepassingen te bouwen voor andere partijen.

6.2

Kennis en vaardigheden

De meeste gebruikers gaven aan dat – afhankelijk van het product dat wordt gebouwd – er een
zekere mate van geokennis (formaten, geocoderen) nodig is om met geodata aan de slag te kunnen
gaan. Daarnaast heeft de gebruiker ook algemene ICT-kennis nodig en ervaring om met databanken
teneinde te gaan om de benodigde conversies uit te voeren en te programmeren. Een aantal
gebruikers gaf aan dat app-stores met tools en voorbeelden tijd zou kunnen besparen.

6.3

Benodigde eigenschappen voor innovators

De vraag welke eigenschappen een gebruiker nodig heeft om met open data te kunnen innoveren,
werd wisselend beantwoord. Allereerst heeft een gebruiker een vraag nodig. Die vraag kan uit eigen
frustratie komen (waarom kan ik niet…), of er kan een bredere vraag uit de maatschappij komen
(waarom kunnen wij niet…). Voor het kunnen formuleren van die laatste vraag moet de gebruiker
een goed gevoel hebben voor wat er in de markt en de samenleving speelt. Bovendien moet een
gebruiker goede domeinkennis hebben, dus weten wat er inhoudelijk speelt in de markt. Zo heeft het
bijvoorbeeld geen nut om een multimodale routeplanner op te zetten als de ontwikkelaar de
infrastructuur en knelpunten van een gebied niet goed kent, of als er al een goed functionerende
multimodale routeplanner bestaat.
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Uiteraard moet de gebruiker typische ondernemerseigenschappen hebben zoals ‘out of the box’
kunnen denken, een mate van creativiteit en veel doorzettingsvermogen. Als onderdeel van dat
laatste aspect speelt ook het vermogen om te kunnen accepteren dat data vaak niet volledig en/of
compleet zijn, en dat je daarmee toch aan de slag moet. Ten slotte moeten de gebruikers van open
data een werkend businessmodel ontwikkelen om als ondernemer te kunnen overleven.

6.4

Wat kan de gebruiker zelf doen?

Op de vraag wat de gebruiker kan doen om van open data een succes te maken, antwoordden de
meeste gebruikers dat ze meer gebruik zouden moeten maken van de mogelijkheid om feedback te
leveren, zoals het terugmelden van fouten. De gebruikers vinden de huidige communicatiemiddelen
echter niet toereikend (te veel eenrichtingverkeer, geen reactie terug, te lange doorlooptijd). Liever
zien gebruikers dat er gebruikersfora voor specifieke datasets worden opgezet voor proactieve
tweerichtingcommunicatie. Verder willen de meeste gebruikers met de door hen ontwikkelde
producten laten zien wat de mogelijkheden zijn voor andere gebruikers.
De aanbieders geven aan dat gebruikers zich beter bewust zouden moeten worden van de reeds
beschikbare open data. Ze zouden ook meer ondernemerschap moeten tonen.
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7

TOP 20-score data.overheid.nl, NGR en PDOK

7.1

Inleiding

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de outcome-indicatoren voor een aantal datasets
gegeven. Outcome-indicatoren geven het directe effect van een activiteit weer. We hebben gebruik
gemaakt van de door data.overheid.nl en PDOK beschikbaar gestelde gegevens. Van PDOK hebben
we alle beschikbare gegevens van onze Top20 datasets gekregen. Bij data.overheid.nl bleek het
technisch lastig om van alle datasets gegevens over bijvoorbeeld pageviews en doorklikken naar de
bron te verkrijgen.
De gepresenteerde overzichten geven een algemeen beeld van het gebruik van de diensten. Het is
echter lastig om aan deze gegevens conclusies te verbinden. Zo wordt bijvoorbeeld het NGR per
maand ongeveer twee keer zo vaak geraadpleegd als data.overheid.nl, maar ongeveer 30 keer
minder dan PDOK. Betekent dit dat gebruikers de voorkeur hebben voor het NGR en PDOK, of dat
gebruikers beginnen met hun zoektocht naar data bij data.overheid.nl, en via het NGR bij PDOK
uitkomen om vervolgens geen gebruik meer van de registers te maken?
In het algemeen kunnen we wel concluderen dat het gebruik van opendatasets na het open
beschikbaar stellen stabiel is en vaak stijgt. Dit is een indicatie dat er behoefte is aan deze open data
en dat die behoefte gestaag stijgt. Het is ook een indicatie dat gebruik in de zin van ‘kijken, maar niet
gebruiken’ na een piekmoment direct na vrijgave, zich niet meer (op grote schaal) voordoet. Maar
het zou ook kunnen zijn dat veel van de PDOK-data frequent worden gescraped46 door een of
meerdere gebruikers, mogelijk omdat PDOK voor deze gebruikers niet het gewenste serviceniveau
levert. Het hoe en waarom van de kwantitatieve gegevens verdient nadere studie.

7.2

Gebruik van portalen

7.2.1 Data.overheid.nl

Voor data.overheid.nl zijn er geen webstatistieken per dataset (makkelijk) beschikbaar. Wel kunnen
we statistieken laten zien met betrekking tot het totaal aantal bezoeken van unieke gebruikers en
totaal aantal paginaweergaves per maand voor de eerste vier maanden van 2014 (zie figuur 25).

46

Scrapen is het hergebruiken van data van anderen binnen je eigen applicatie.
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Figuur 25: Totaal aantallen bezoekers en paginaweergaves per maand (data.overheid.nl 2014)

7.2.2 Het Nationaal Georegister

In figuur 26 worden het totaal aantal hits per maand voor het Nationaal Georegister (NGR) voor het
laatste kwartaal van 2013 en het eerste kwartaal van 2014 weergegeven.

Figuur 26: Totaal aantal hits Nationaal Georegister (PDOK 2014)

7.2.3 PDOK

Met het initiatief Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) worden datasets van het ministerie
van IenM, Rijkswaterstaat, het Kadaster en het ministerie van EZ ontsloten. Dit gebeurt via web map
services (WMS, plaatjes kijken), web map tile service (WMTS, plaatjes kijken), en web feature
services (WFS, downloaden van (delen van) het bestand).
In figuur 27 en figuur 28 worden het totaal aantal hits en per 10 meest bevraagde PDOK-services
weergegeven.
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Figuur 27: Totaal aantal hits PDOK-services (PDOK 2014)

Figuur 28: Top 10 bevraagde PDOK-services (PDOK 2014)
In Bijlage G worden de webstatistieken van PDOK voor acht van de TOP20-datasets weergegeven.
Voor de BRT worden de webstatistieken van zowel de TOP10 als de TOP25, TOP50 en TOP250
weergegeven.
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8

Conclusies en aanbevelingen

8.1

Conclusies

Sinds de Europese Commissie in 2010 de Digitale agenda voor Europa heeft vastgesteld, hebben
open data in Nederland een vlucht genomen. Anno 2014 worden open data in één adem genoemd
met de verwezenlijking van ambities als een transparante en compacte overheid, waardecreatie en
burgerparticipatie.
Om een kansrijke opendatastrategie te ontwikkelen is het van belang om de bepalende factoren van
het fenomeen open data integraal in onderling verband te bezien. Een opendata-beoordelingsraamwerk kan de basis vormen voor zo’n integrale benadering. Op basis van een opendatabeoordelingsraamwerk kan een onderbouwde keuze worden gemaakt voor acties die ervoor moeten
zorgen dat de potentie van open data optimaal wordt benut: Hoe staat Nederland ervoor, wat gaat
goed, wat moet beter?
In dit rapport zijn we ingegaan op deze vragen. Het rapport moet worden gezien als een eerste
oriëntatiepunt van de huidige stand van open data in Nederland: de stand in opendataland 1.0. Om
tot het punt te komen is een opendata-beoordelingsraamwerk ontwikkeld, en is dit raamwerk
toegepast op 20 datasets met een locatiecomponent. Daarnaast zijn de ervaringen van 9 gebruikers
en 6 aanbieders van open data in het onderzoek meegenomen.
De stand in opendataland is algemeen beschouwd voor wat betreft het aanbod van open data
redelijk tot goed voor de nationaal beschikbare geodata zoals de basisregistraties topografie,
adressen en gebouwen en de datasets van Rijkswaterstaat. Minder goed is de situatie voor wat
betreft de onderzochte open data buiten het traditionele geodomein (zorg en energie) en bij
gemeenten. Dit wil niet zeggen dat we er bijna zijn. Er zijn nog veel data niet beschikbaar als open
data en van de bestaande open data moeten er nog heel wat puntjes op de i worden gezet voordat
gebruikers optimaal worden gefaciliteerd (denk aan transparante en consistente
gebruiksvoorwaarden, gratis data, metadata op orde, vindbaarheid van data verbeteren door ver
vermijden van afkortingen en vaktermen en het zo spoedig als mogelijk beschikbaar stellen van de
nieuwste data ). Gebruikers gaven aan dat de opendata-initiatieven tot nu toe een positief effect
hebben gehad op het beschikbaar komen van bepaalde datasets, maar dat er nog een lange weg te
gaan is.

8.2

Aanbevelingen

De stand in opendataland levert een aantal aanbevelingen op voor de Nederlandse overheid.
Aanbod vergroten
Om het aanbod aan open data significant te vergroten kunnen de volgende stimulerende
maatregelen worden overwogen:
 Vergroot de bekendheid van beschikbare overheidsdata (cf. Algemene Rekenkamer 2014, p.
14). Zorg ervoor dat in de catalogus data.overheid.nl alle – ook de niet-open data – bij de
overheid aanwezige datasets worden gepubliceerd met goede metadata.
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Zorg met een gerichte opendatastrategie dat gebruikers op basis van de datasets in de
nieuwe catalogus (met alle overheidsgegevens) kunnen aangeven welke datasets open
beschikbaar zouden moeten komen.
Help overheden actief met de afweging of deze datasets kunnen worden vrijgegeven door
duidelijke handvatten te geven om de data te openen (bijvoorbeeld door
gebruiksvriendelijke beslisbomen te ontwikkelen).
Help de overheden om het vrijgeven uniform conform nationaal beleid te realiseren.
Zorg voor duurzame toegankelijkheid van beschikbare open data (cf. OpenStateFoundation,
2014). Dit kan door de bron vanwaar de dataset beschikbaar wordt gesteld niet te wijzigen
maar duurzaam vast te leggen (bijvoorbeeld via een URI-strategie).

Kwaliteit open data verbeteren
 Voor wat betreft de eisen aan de data zelf (open formaat, ruwe data, snelle beschikbaarheid
etc.) kunnen we concluderen dat iedere gebruiker uniek is, ook in zijn behoeften. De ene
gebruiker wil bijvoorbeeld open formaten, de ander de formaten waarmee hij gewend is te
werken. Het is heel lastig gebleken om de gebruikersbehoeften voor wat betreft de kwaliteit
van de data zelf te harmoniseren. Wel kunnen we stellen dat tijdige levering, de meest
actuele dataset, en goed gecontroleerde data een belangrijke behoefte vullen.
Beleidsverantwoordelijkheid regelen
 De governance-aspecten van open data verdienen extra aandacht. Dit geldt met name voor
de nationale governance. Het ministerie van BZK is het beleidsverantwoordelijke ministerie,
maar wordt door anderen niet altijd als zodanig herkend en erkend: Er is geen nationale
regie die zorgdraagt voor een nationale aanpak van open data; de reikwijdte blijft beperkt tot
de rijksoverheid waar andere ministeries de handschoen hebben opgepakt. Er is behoefte
aan een beleidsverantwoordelijke met duidelijk richtinggevend beleid vanuit de overheid.
Een Nationaal Coördinator Open Data (NCO) voor de gehele overheid met voldoende
mandaat en middelen zou deze rol kunnen vervullen.
 Wellicht ten overvloede: duurzame financiering van open data is een pre om
opendatadoelen te bereiken. Bij sommige organisaties staat de financiering en daarmee de
kwaliteit van de data onder druk.
Tweerichtingcommunicatie instellen
 Ook de communicatie tussen de aanbieders van open data en de gebruikers kan sterk
worden verbeterd van een minimale aanbodgerichte communicatie naar
tweerichtingcommunicatie waar de gebruiker ook door de aanbieder wordt gevolgd in plaats
van andersom en waar de gebruiker niet alleen informeel maar ook formeel een stem heeft
in het proces van opendata-implementatie. Het verdient aanbeveling om deze communicatie
tussen gebruiker en aanbieder zowel strategisch, tactisch als operationeel (per dataset) te
structureren. Formaliseren via een opendata-gebruikersgroep kan hierbij een mogelijk
middel zijn. Tevens dient de communicatie tussen overheden onderling en tussen overheden
en gebruikers verbeterd te worden. Dit zou kunnen door het instellen van een nationaal
opendataplatform onder voorzitterschap van de NCO. Het betrekken van gebruikers bij dit
platform als ook bij de vormgeving van het opendatabeleid en de implementatie daarvan is
daarbij net zo van belang als het realiseren van een opendatacultuur binnen de overheid
waar een opendataverzoek wordt verwelkomd.
Onze analyse van gebruikerskenmerken is zeer beperkt uitgevoerd. Wel kunnen we op basis van ons
onderzoek vaststellen dat naast algemene kenmerken als voldoende ICT-, geo- en marketingkennis
met name specifieke domeinkennis een essentiële randvoorwaarde is om een succesvolle case op
basis van open data te ontwikkelen.
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Ten slotte verdient het aanbeveling om de stand in opendataland periodiek te monitoren. Het door
ons ontwikkelde beoordelingsraamwerk kan daarbij als uitgangspunt gebruikt worden.
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Lijst van afkortingen

AHN
API
BAG
BGR
BGT
BIS
BKOL
BRA
BRK
BRO
BRT
BZK
CBS
CC
DANS
DINO
DUO
ePSI Platform
EL&I
EZ
FAQ
GBKN
GHOR
IenM
IPO
KNMI
LV
NDW
NGR
NWB
OCW
OKF
OOV
OV
PDOK
PGR
RDW
RIVM
RWS
TBL
VNG
VTV
WFS
WMS
WMTS

Actueel Hoogtebestand Nederland
Application Programming Interface
Basisregistratie Adressen en Gebouwen
Basis Gebouwen Registratie
Basisregistratie Grootschalige Topografie
Bodem Informatie Systeem
Basiskaart online
Basisregistratie Adressen
Basisregistratie Kadaster
Basisregistratie Ondergrond
Basisregistratie Topografie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
Centraal Bureau voor de Statistiek
Creative Commons
Data Archiving and Networked Services
Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond
Dienst Uitvoering Onderwijs
European Public Sector Information Platform
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Ministerie van Economische Zaken
Frequently Asked Questions (veelgestelde vragen)
Grootschalige Basiskaart Nederland
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
Infrastructuur en Milieu
Interprovinciaal Overleg
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
Landelijke Voorziening
Nationale Databank Wegverkeersgegevens
Nationaal Georegister
Nationaal Wegenbestand
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Open Knowledge Foundation
Openbare Orde en Veiligheid
Openbaar Vervoer
Publieke Dienstverlening op de Kaart
Provinciaal Georegister
Rijksdienst voor het Wegverkeer (onofficiële naam van Dienst Wegverkeer)
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Rijkswaterstaat
Tim Berners-Lee (oprichter van het world wide web)
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Volksgezondheid Toekomst Verkenning
Web Feature Service
Web Map Service
Web Map Tile Service
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Wob
Woo
ZBO

Wet openbaarheid van bestuur
(Initiatief) Wet open overheid
Zelfstandig Bestuursorgaan
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Bijlage A

Geïnterviewde gebruikers van open data

Wie
Jan Douwe Kooistra
Jasper du Pont
Chris van Aart
Joris Bak
Stefan de Konink
Mieke van Heeswijk
Simeon Nedkov
Job Spierings
Dirk van Roode

Organisatie
10000scholen.nl
zzp/Deloitte
2CoolMonkeys
ESRI
Open KvK
Netwerk Democratie
VU/SPINlab
Waag Society
Nederland ICT
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Bijlage B Geïnterviewde aanbieders van open data

Wie
Dick Eertink
Paul Suijkerbuijk
Pim Kantebeen
Harry Heemskerk
Marco de Jong
Johan van Arragon
Huibert-Jan Lekkerkerk

Organisatie
Kadaster
Ministerie van BZK
Ministerie van OCW
Onderwijsinspectie
Gemeente Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Informatiehuis Water
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Bijlage C Aanbodindicatoren

Kans op economische
waardecreatie neemt toe
naarmate meer in fase V zit

Desktop Research

Indicator

Fase I

Fase II

Fase III

Fase IV

Fase V

Bekend:
1: weet de gebruiker dat
de data bestaat

Data is bekend
(kenbaar)

Dataset
Data isisniet
nietopenbaar
openbaar

Bekend bij professionals
in sector (alleen kenbaar
met exacte afkorting van
dataset)

Bekend bij II + nietprofessionals (nietgebruikers) sector
(kenbaar met exacte
volle naam van dataset

Bekend bij III +
professionals buiten
sector (kenbaar met
algemene zoekterm)

Data is algemeen
bekend

Bekend:
2: kan hij het vinden?

Data is vindbaar

Niet vindbaar via
(profielregistrerend)
zoekmachine

via (profielvrije, bijv
ixquick) zoekmachines
link naar nietbronhouder (privaat)

II + vindbaar bij
bronhouder

III + via Nationaal
GeoRegister

IV en via
data.overheid.nl

Fase I

Fase II

Fase III

Fase IV

Fase V

Data is beschikbaar
tegen kostendekkend
(incl inwinnings- &
verstrekkingskosten)
tarief

Data is beschikbaar
tegen
verstrekkingskosten

Data is beschikbaar
tegen marg. verstr.
kosten

Data is gratis

Bereikbaar:
1: Financieel: is de data
betaalbaar?

Data is betaalbaar

Data is voor niemand
betaalbaar / tarieven
zijn niet bekend

Bereikbaar:
2: Juridisch: Mag de data
gebruikt worden

Juridisch transparant en
zoveel mogelijk
bereikbaar

Juridisch niet bereikbaar
(bijv. privacy en
vertrouwlijkheid)

Niet-gestandaardiseerde
licentie met beperkende
gebruiksvoorwaarden
op aanvraag beschikbaar

Standaard licentie met
beperkende
gebruiksvoorwaarden
op website

Standaard open licentie
met minimale
beperkingen (CC-BY) op
website/ geen licentie

CC0 / PD licentie, of
kenbaar gemaakt dat
er geen licentie van
toepassing is

Er Open
is open
Data
databeleid:
wet- en
transparant
regelgeving
& consistent

Ad hoc beleid

Intransparant en
Inconsistent beleid
binnen overheid

Transparant maar
inconsistent beleid
binnen overheid

Transparant en
consistent beleid binnen
rijksoverheid

Transparant en
consistent beleid
binnen gehele
overheid

Bereikbaar:
3a: Praktisch: is de data
beschikbaar?

Praktisch beschikbaar

Metadata en data niet
beschikbaar

Alleen (beperkte)
metadata beschikbaar

Data beschikbaar als
kopie (bijv. cd) op
verzoek (passief)

Data (+ updates)
beschikbaar na verzoek
met inlogcode

Data is beschikbaar via
(meerdere) openbare
websites

Bereikbaar:
3b: Service niveau

Beschikbaar via online
diensten

Niet beschikbaar via
online diensten

via zoekdiensten

II + via
raadpleegdiensten

III + via
downloaddiensten + evt.
E-betaaldienst

IV + via API’s

Bereikbaar:
3c: Leveringstijd

Leveringstijd

Levering op verzoek,
leveringtijd > 8 weken

I + leveringtijd tussen 4
en 8 weken

II + leveringtijd tussen 1
en 4 weken

III + leveringtijd tussen 1
en 5 werkdagen

Directe levering
(dezelfde dag): NB
dynamische data: near
real time

Fase I

Fase II

Fase III

Fase IV

Fase V

Niet controleerbaar,
geen metadata en/of
documentatie

Data niet
98controleerbaar
door onvolledige
metadata en/of
documentatie

Data controleerbaar
door duidelijke nietgestandaardiseerde
metadata en/of
documentatie

Duidelijke en
gestandaardiseerde
metadata; data
controleerbaar maar
niet foutloos

Volledige en
gestandaardiseerde
metadata; data is
compleet en correct

beperkte niet-standaard

beperkte standaard

uitgebreide standaard
metadata en

uitgebreide standaard
metadata en

Bruikbaar:
1. betrouwbaar

Interne data kwaliteit:
consistent, juist,
volledig, actueel, etc

Bereikbaar:
3c: Leveringstijd

Leveringstijd

Levering op verzoek,
leveringtijd > 8 weken

I + leveringtijd tussen 4
en 8 weken

II + leveringtijd tussen 1
en 4 weken

III + leveringtijd tussen 1
en 5 werkdagen

(dezelfde dag): NB
dynamische data: near
real time

Fase I

Fase II

Fase III

Fase IV

Fase V

Bruikbaar:
1. betrouwbaar

Interne data kwaliteit:
consistent, juist,
volledig, actueel, etc

Niet controleerbaar,
geen metadata en/of
documentatie

Data niet controleerbaar
door onvolledige
metadata en/of
documentatie

Data controleerbaar
door duidelijke nietgestandaardiseerde
metadata en/of
documentatie

Duidelijke en
gestandaardiseerde
metadata; data
controleerbaar maar
niet foutloos

Volledige en
gestandaardiseerde
metadata; data is
compleet en correct

Bruikbaar:
2. duidelijk

Cognitief + herkenbaar
(metadata, taal)

Geen metadata; geen
andere documentatie

beperkte niet-standaard
metadata; korte
beschrijving data; alleen
in Nederlands

beperkte standaard
metadata; beschrijving
data; alleen in
Nederlands

uitgebreide standaard
metadata en
gebruiksvriendelijke
gebruiksaanwijziging;
alleen in Nederlands

uitgebreide standaard
metadata en
gebruiksvriendelijke
gebruiksaanwijziging;
meertalig

Alleen wat de aanbieder
aanbiedt machine
readable (#MB’s, areaal,
service, etc.) à geen
keuze

Beperkte keuze
mogelijkheid (1 keuze
mogelijkheid, bijv. 1
formaatl)

Beperkte keuze
mogelijkheid (2 keuze
mogelijkheden, bijv.
meerdere formaten)

Beperkte keuze
mogelijkheid (3 keuze
mogelijkheden, bijv.
meerdere formaten en
areaal)

Wat de gebruiker wil
(#MB’s, formaten
areaal, services, etc.)
à uitgebreide keuze
mogelijkheden

Communicatie

Geen communicatie met
aanbieder mogelijk

Beperkte communicatie
mogelijkheid (bijv.
algemene
contactgegevens tijdens
kantooruren)

Helpdesk met beperkte
competentie (kennis &
mandaat beschikbaar
tijdens kantooruren)

Helpdesk met
competentie (kennis &
mandaat) beschikbaar
tijdens kantooruren)

Helpdesk met
competentie (kennis &
mandaat) + actief
gebruikersforum 24/7

Bruikbaar:
4. Actueel

Eenmalige data dump
historische data

Jaarlijkse data dump alle
data

Data dumps en actuele
versies

Actuele versie
beschikbaar (niet near
real-time)

Actuele versie
beschikbaar (near realtime)

Geen garantie op
beschikbaarheid in de
toekomst

Beperkte garantie voor
huidige versie, geen
garanties voor toekomst
en historische versies

Garantie uit
overkoepelend beleid
voor huidige versie +
updates

Garantie uit wettelijke
verplichting voor huidige
versie + updates

Garantie uit wettelijke
verplichting voor
bestendigheid van alle
versies
(URI’s; tijdreeksen)

Bruikbaar:
3. hanteerbaar

Bruikbaar:
5. Bestendig

Bestendige
beschikbaarheid
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Bijlage D Governance-indicatoren

Organisatorische
ontwikkelingsfasen

Markt & Overheid

Fase I
(standalone)

Fase II

Fase III

Fase IV

Fase V
(netwerk)

Visie

Visie binnen eigen
afdeling maar niet voor
hele organisatie

Gedeelde visie binnen
organisatie

Gedeelde visie
rijksoverheid

Gedeelde visie gehele
overheid

Gedeelde visie met
politiek draagvlak

Leiderschap

Leiderschap op
afdelingsniveau, regie
op afdelingsniveau

Nationaal leiderschap
moet zich nog
uitkristalliseren, regie op
organisatieniveau

Leiderschap met
organisatieoverstijgende regie
binnen overheid

Geaccepteerde regie
binnen overheid &
internationale
beinvloeding

IV+ regie mede
bepalend op
internationaal niveau

Financiering Open Data

Geen financiering

Eenmalige financiering/
subsidie voor pilot

Financiering voor groot
Jaarlijkse financiering
deel uit

Meerjarenprogrammabud
get

Gegarandeerde
financiering

Zelf-organiserend
vermogen

Organisatie
Geen stimulering
heeft veel
sturing Wel
van bovenaf
vereist nodig

Eenmalige stimulering
zonder opvolging

Periodieke stimulering
maar eventgedreven
(fragmentarisch)

structureel vraag
koppelen aan aanbod
(platform, forum)

open data
geïnstitutionaliseerd
(geen stimulering nodig)

Communicatie S2U

Organisatie heeft veel
Geen communicatie
sturing van bovenaf nodig

Data passief
aangeboden met alleen
algemene
contactgegevens

Aanbodgericht 1-weg
communicatie naar
gebruikers: “volg de
aanbieder”

III + Vraaggerichte
communicatie: Formeel
tussen aanbieders en
gebruikers

IV + “Volg de gebruiker”:
Vraaggerichte 2-wegs
comm.: Formeel
aanbieders- gebruikers
op alle niveaus:

Communicatie G2G

Organisatie
Communicatie
heeft
1-weg
veel
sturing
binnenvan
eigen
bovenaf
organisatie
nodig

Communicatie 2-weg
binnen eigen organisatie

Communicatie tussen
overheden op dezelfde
overheidslaag
(informeel)

Communicatie tussen
overheden op dezelfde
overheidslaag (formeel)

Communicatie tussen
alle overheden
(informeel + formeel)

Zekerheid taakverdeling

Geen kaders; geen
zekerheid

Mondelinge afspraken

Schriftelijke (korte
termijn) afspraken

Pseudo wetgeving
(de “Aanwijzingen”, e.d.)

Eenduidige / wettelijke
kaders

Kans op economische
waardecreatie neemt toe
naarmate meer in fase V zit
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Bijlage E Gebruikerseigenschappen

Toegang tot data

Aantal producten

Type producten
Kapitaal

Aantal werknemers
Kennis &
vaardigheden

Gebruiker
Omzet

Creativiteit
Winst

Visie

Communicatie
& stimulatie

Leiderschap

Zelforganiserend
vermogen

Open data
governance

Betaalde belasting

...

Output-indicatoren

Outcome-indicatoren

De ‘toegang tot data’-eigenschap van gebruikers is een directe link met een van de externe factoren
die van invloed zijn op het gebruik en valorisatie van open data: de aanbodindicatoren. Als er bijna
geen open data worden aangeboden zal de kans op succesvolle toepassingen op basis van open data
niet groot zijn.
De factor ‘opendata-governance’ kan bepalend zijn voor zowel de factor ‘toegang tot data’ als de
factor ‘gebruiker’. Via open data governance kan de toegankelijkheid van de data worden beïnvloed
door bijvoorbeeld een ‘open data, tenzij’-beleid na te streven. Ook kan door een heldere rolverdeling
tussen markt en overheid en mogelijk zelfs met opendata-stimuleringsprogramma’s de
randvoorwaarden voor een gebruiker om te innoveren met open data worden bevorderd.
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Bijlage F

Vijfsterrenmodel van Berners-Lee

Tim Berners-Lee hanteert een vijfsterrenmodel om aan te geven hoe open een bepaalde dataset is47.
Tabel 4: het vijfsterren model van Berners-Lee
★
★★
★★★
★★★★
★★★★★

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
identify things, so that people can point at your stuff
All the above, plus: Link your data to other people’s data to provide context

Onder een open licence verstaat Berners-Lee ook de Creative Commons Naamsvermeldingslicentie,
wat strict genomen een voorwaarde voor het gebruik van de data is.

47

Berners-Lee, 2010, Linked data, http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html
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Bijlage G PDOK-webstatistieken voor Top20-datasets

Hieronder worden de webstatistieken van PDOK voor acht van de TOP20-datasets weergegeven.
Voor de BRT worden de webstatistieken van zowel de TOP10 als de TOP25, TOP50 en TOP250
weergegeven. De y-as in de grafieken heeft betrekking op het aantal hits.
14000000

BAG

12000000

wfs
wms

10000000

tiling *
Totaal

8000000
6000000
4000000
2000000
0
Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mrt
2013

2014

* De aantallen
achter tiling
betreffen hits
op bag
services
(bagviewer)
die niet
officieel door
PDOK worden
aangeboden
maar wel in
gebruik zijn
ten behoeve
van de BAG
Viewer.

Figuur 29: PDOK-webstatistieken BAG (PDOK 2014)
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3000000

TOP10NL
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extract *
wms

2000000

tms
1500000

wmts
Totaal
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500000
0
Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mrt
2013

2014

* De aantallen
achter atom zijn
aantallen hits op
een atom feed
XML. De
aantallen achter
extract zijn
aantallen hits op
zip extracten in
de atom feed of
op zip extracten
op de website
van PDOK.

Figuur 30: PDOK-webstatistieken TOP10 (PDOK 2014)
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Figuur 31: PDOK-webstatistieken TOP25-raster (PDOK 2014)
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Figuur 32: PDOK-webstatistieken TOP50-raster (PDOK 2014)
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Figuur 33: PDOK-webstatistieken TOP250-raster (PDOK 2014)
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Figuur 34: PDOK-webstatistieken TOP50-vector (PDOK 2014)
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Figuur 35: PDOK-webstatistieken Kadastrale Kaart (PDOK 2014)
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* De aantallen
achter atom
zijn aantallen
hits op een
atom feed XML.
De aantallen
achter extract
zijn aantallen
hits op zip
extracten in de
atom feed of
op zip
extracten op de
website van
PDOK.

Figuur 36: PDOK-webstatistieken NWB-Wegen (PDOK 2014)
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atom feed
XML. De
aantallen
achter extract
zijn aantallen
hits op zip
extracten in de
atom feed of
op zip
extracten op
de website van
PDOK.

Figuur 37: PDOK-webstatistieken NWB-Vaarwegen (PDOK 2014)
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Figuur 38: PDOK-webstatistieken NWB-Spoorwegen (PDOK 2014)
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Figuur 39: PDOK-webstatistieken luchtfoto PDOK-achtergrond (PDOK 2014)
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Representatieve cijfers van AHN1 en AHN2 zijn nog niet beschikbaar i.vm. beschikbaarheid via PDOK in maart 2014
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* De aantallen
Totaal
achter
atom zijn
aantallen hits op
een atom feed
XML. De
aantallen achter
extract zijn
aantallen hits op
zip extracten in
de atom feed of
op zip extracten
op de website
van PDOK.

Figuur 40: PDOK-webstatistieken AHN 1 25m (PDOK 2014)
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Bijlage H Stimuleren van open data volgens de
gebruikers

Gebruikers hebben vooral praktische aanbevelingen om opendatagebruik te stimuleren:
-

Stimuleren van het gebruik van open data:
o In algemene catalogi: verwijs bij niet-open data naar open alternatieven
o Geen wedstrijden meer

-

Stimuleren van het gebruik van opendata-apps:
o Zorg op data.overheid.nl voor een app-store waar producten op basis van open data
een platform wordt geboden
o Maak reclame voor producten die met behulp van open data zijn gecreëerd

-

Help de gebruiker:
o Ga op zoek naar wat er gedaan is met je data: laat voorbeeldtoepassingen zien op
data.overheid.nl
o Faciliteer de toegang tot kapitaal, subsidieregeling, klein bedrag voor maken van een
app

-

Help de overheid :
o Overheid als launching customer: overheid, wees transparant in eigen actuele
uitdagingen
o Fellowship-potje voor experts om te experimenteren met de data

-

Communicatie
o Laat een externe gebruiker in de overheidsorganisatie infiltreren
o Creëer een community
o Stel een opendata-gebruikersgroep in (breder dan geo)
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