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Open Data voor Leeuwarden

Inleiding
Dit document is het verslag van het onderzoek naar Open Data dat in het voorjaar van 2012 voor de Gemeente 
Leeuwarden werd uitgevoerd. Het bevat de bevindingen van het onderzoek, verschaft context voor diegenen 
die zich vertrouwd willen maken met het thema Open Data, en geeft advies t.a.v. de inbedding van Open Data in 
de gemeentelijke organisatie. Daarnaast omvat het verslag enkele praktische handreikingen (inventarisatie 
gegevensbestanden, juridische toets) die bij de uitvoering van de geformuleerde adviezen als instrument dienen.

De resultaten van het onderzoek werden in juli 2012 intern en extern gepresenteerd, waarna het verslag begin 
oktober 2012 is afgerond.

Gedurende het onderzoek is deels buiten de directe onderzoeksopzet om gewerkt aan het stimuleren van 
enthousiasme voor open dat in de stad en binnen de gemeentelijke organisatie. Hiertoe zijn enkele 
bijeenkomsten en workshops georganiseerd en bezocht, en is actief gezocht naar mogelijk geïnteresseerde 
partijen en burgers in de stad. Alleen als er een dergelijk netwerk van geïnteresseerden is, heeft Open Data 
uiteindelijk kans van slagen: Open Data is pas nuttig als het daadwerkelijk wordt gebruikt!

Ton Zijlstra, Frank Verschoor, Marc de Vries

Leeuwarden, oktober 2012
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1. Wat is Open Data?
Open Data is het aan iedereen voor hergebruik vrijgeven van data zonder beperkende voorwaarden. Daarmee 
komt de data ter beschikking van derden zodat er nieuwe toepassingsvormen voor kunnen worden gemaakt. 

Zonder beperkende voorwaarden wil zeggen:

• In machine leesbare formaten (zodat geen handmatige verwerking nodig is voor hergebruik)

• In open standaarden (zodat iedereen de bestanden kan lezen, en geen specifieke software voor gebruik 
nodig is)

• Voor iedereen en gratis (zodat iedereen gelijkelijk toegang heeft. Hooguit incrementele 
verstrekkingskosten worden in rekening gebracht)

• Met een open licentie (zonder beperkingen ten aanzien van hergebruik)

• Het gaat er om dat er geen technisch, organisatorisch of juridisch beletsel is om gegevens her te 
gebruiken.

Open Data is niet voorbehouden aan overheden, maar kan ook ter beschikking worden gesteld door private 
organisaties en individuele burgers.

Voor overheden gaat het bij Open Data altijd om openbare gegevens, die vervolgens voor hergebruik worden 
vrijgegeven. Niet alle openbare overheidsdata is automatisch Open Data. Pas als is voldaan aan technische 
aspecten als machineleesbaarheid en open standaarden, en aan juridische als een open licentie, is er sprake 
van Open Data. Bijvoorbeeld: een tabel met cijfers in een PDF document is geen Open Data. Dezelfde cijfers in 
een CSV bestand met een open licentie zijn dat wel.

De wet bepaalt voor overheden wat openbaar is, en derhalve wat als Open Data ter beschikking kan worden 
gesteld.

Een uitgebreidere definitie van Open Data kan worden gevonden op http://opendefinition.org, en onderstaande 
afbeelding licht het verschil tussen openbare en open nogmaals toe.
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Illustratie 1: Open Data is openbare (overheids)data

Internationale aandacht voor Open Data
Hergebruik van overheidsgegevens is niet nieuw. Uitgevers maken al honderden jaren gebruik van 
overheidsinformatie om bijvoorbeeld wetsteksten te drukken. Ook op het gebied van geografie (stadskaarten 
bijv.) en meteorologie is hergebruik al lang gebruikelijk. Nieuw is dat dankzij de digitalisering en de penetratie van 
internet en mobiele communicatie zowel het potentiële aanbod van overheidsgegevens als ook de potentiële 
interesse in hergebruik enorm is gestegen. Tegelijkertijd zijn door digitalisering toegangsverstrekking en 
verspreiding veel eenvoudiger te organiseren.

In de afgelopen jaren is er dan ook internationaal groeiende aandacht voor Open Data. De Amerikaanse 
overheid lanceerde in 2008 het dataportaal data.gov, kort daarop gevolgd door de Britse overheid met 
data.gov.uk. Open Data is inmiddels een kernelement in de strategie ter realisatie van de Digitale Agenda van de 
Europese Commissie. Vele Europese lidstaten zijn begonnen met het publiceren van Open Data op nationaal, 
regionaal en lokaal niveau.  Op datacatalogs.org is een overzicht te vinden van alle momenteel bekende Open 
Data portalen van overheden in de wereld. In Nederland is de eerste discussie over een Nederlands dataportaal 
in 2010 gevoerd, en in 2011 tot uitvoering gebracht (data.overheid.nl).

Ook op lokaal niveau is er internationaal veel aandacht voor Open Data. De Canadese stad Vancouver nam als 
eerste stad in 2009 een Open Data motie aan, en sindsdien zijn wereldwijd tientallen steden begonnen met het 
actief ontsluiten van Open Data over de eigen stad. In Nederland 

Het nut van Open Data voor de (lokale) overheid
Het beschikbaar stellen van open overheidsdata is geen doel op zich, maar een middel om het daarin besloten 
potentieel een kans te geven tot uitdrukking te komen. Hergebruik door derden van ter beschikking gestelde 
open overheidsdata is de weg waarlangs dat potentieel gerealiseerd wordt.
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De gebieden waar de waarde van Open Data tot uitdrukking kan komen zijn breed en divers: transparantie, 
economische activiteit, innovatie, participatie, zelfredzaamheid, overheidsdienstverlening, datajournalistiek en 
nieuwe kennis. 

Dit maakt Open Data niet sec een informatiseringsvraag (hoe ontsluiten) of een juridische vraag (onder welke 
condities ontsluiten), maar juist ook een vraag naar de behoeften van mogelijke hergebruikers en naar de 
kansen voor de eigen overheidsorganisatie. Dit plaatst Open Data in de context van de relatie tussen de 
overheid en burgers en organisaties. Dit maakt Open Data bij uitstek ook een lokaal instrument voor de aanpak 
van gemeentelijke vraagstukken, betrokkenheid van burgers, en de verbetering van gemeentelijke 
uitvoeringsprocessen en dienstverlening.

Hoewel hergebruik van overheidsinformatie en Open Data al geruime tijd ondersteund wordt door wettelijke 
kaders en staand nationaal en EU-beleid, is het pro-actief ter beschikking stellen van Open Data relatief nieuw. 
Dit betekent dat zowel nationaal als internationaal nog volop geëxperimenteerd wordt om te leren hoe je Open 
Data op een goede en effectieve manier in een overheidsorganisatie inzet. 

Tegelijkertijd maken ook potentiële hergebruikers een ontwikkeling door: zij leren welke mogelijkheden Open 
Data biedt, en hoe daar op een voor hen waardevolle manier gebruik van is te maken. In de praktijk gaat dat 
veelal in onderling contact tussen overheid en hergebruikers, en langs een iteratieve weg van 'klein beginnen' en 
pragmatische vervolgstappen. Die interactie tussen overheidsinstelling en hergebruikers helpt bij de 
beantwoording van de vragen 'waar begin je?' en 'waar gaan we verder?'.

Omdat de vragen waar overheden zich bij het ter beschikking stellen van Open Data voor gesteld zien, zowel 
nationaal als EU-breed, redelijk gelijkvormig zijn, is het nuttig om elders reeds opgedane ervaring over te nemen. 

Om Open Data als instrument voor een overheidsinstelling te verankeren is het niet voldoende dat alleen derden 
de waarde daarvan zien en in de praktijk realiseren. Open Data dient juist ook waardevol te zijn voor de 
overheidsinstelling die data verstrekt. Hoe Open Data een rol kan spelen bij een meer efficiënte of meer 
effectieve uitvoering van de eigen publieke taken, is een belangrijke succesfactor in de blijvende adoptie van 
Open Data door een overheidsinstelling.

Samengevat leidt dit tot een aantal uitgangspunten om te hanteren bij de implementatie van Open Data in 
Leeuwarden:

De WOB, die openbaarheid en hergebruik regelt, is de lakmoesproef voor wat mag en kan, de 
beleidsstandpunten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (t.a.v. het niet claimen van 
auteurs- en databankenrecht, gebruik open standaarden, alsmede verstrekkingskosten) en de voorstellen van 
de Europese Commissie m.b.t. de PSI Directive vormen de lakmoesproef voor wat binnen dat wettelijk kader 
wenselijk is. Dit vereenvoudigt vragen op het vlak van bijvoorbeeld licenties en hergebruiksvoorwaarden, en bij 
de bepaling van welke gegevens wel en niet verstrekt kunnen worden;

• Waar mogelijk worden ervaringen, methoden en instrumenten van elders overgenomen en hergebruikt. Dit 
draagt bij aan de snelheid van handelen;

• De relevantie voor de eigen publieke taak van overheden is belangrijk. Dit draagt bij aan de interne 
permanente adoptie van Open Data;

• De weg naar Open Data is iteratief, begint direct met wat reeds voorhanden is en streeft pragmatisch naar 
optimalisatie. Dit maakt handelen in het nu mogelijk, zonder structurele inbedding uit het oog te verliezen;
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• Waardecreatie door hergebruik is het doel, Open Data is het middel. Interactie tussen (potentiële) 
hergebruikers en de datahouder maakt die waarde zichtbaar en is daarom noodzakelijk. Dit draagt bij aan de 
externe adoptie van Open Data, en de aansluiting op de behoeften van burgers.

2. Het kader voor open overheidsdata

Het wettelijk en beleidsmatig kader voor Open Data is redelijk helder, al is het tegelijkertijd volop in beweging. Op Europees 
niveau is een aantal regelingen van belang, en op nationaal niveau zijn er zowel wettelijke kaders als beleidskaders van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Kader EU
Drie Europese richtlijnen zijn direct van belang voor het hergebruik van openbare overheidsgegevens. 

Allereerst de PSI Directive van 2003 die de minimale kaders geeft waaronder lidstaten hun burgers moeten 
toestaan overheidsgegevens her te gebruiken. De PSI Directive is in Nederland geïmplementeerd in de WOB. 
De PSI Directive is in 2011 geëvalueerd, en wordt in 2012 gemoderniseerd. Daarbij wordt de scope van de 
richtlijn vergroot zodanig dat culturele en erfgoedgegevens er ook onder vallen, worden de minimale 
voorwaarden dwingender (zoveel mogelijk gratis verstrekking, machineleesbaarheid) en wordt hergebruik 
gelijkgesteld aan toegankelijkheid (momenteel zijn het recht op informatie, en het recht op hergebruik daarvan 
als aparte elementen in de wet geregeld). De nieuwe PSI Directive wordt waarschijnlijk in het voorjaar van 2013 
van kracht, waarna het uiterlijk begin 2015 in de Nederlandse wetgeving moet zijn verankerd.

Voorts geldt voor geografische gegevens de INSPIRE richtlijn, die met name is gericht op harmonisatie van 
geografische gegevens in heel Europa, en de onderlinge uitwisselbaarheid daarvan. Onderdeel van INSPIRE is 
het inrichten van nationale geoportalen die in de praktijk meteen ook als kanaal worden ingezet voor Open Data. 
Het hanteren van Open Data eigenschappen maakt de vereiste uitwisselbaarheid  en vrije toegankelijkheid 
eenvoudiger te realiseren.

Tot slot is er de Aarhus Conventie (http://ec.europa.eu/environment/aarhus/) die het recht op toegang tot 
milieugegevens regelt, die in de EU is omgezet in de Richtlijn aangaande het recht op toegang tot 
milieugegevens (http://europa.eu/legislation_summaries/environment/general_provisions/l28091_en.htm).

Als het gaat om hergebruik van gegevens zet de Europese Commissie in op economisch potentieel met de PSI 
Directive (vanuit het mandaat voor een eenheidsmarkt te zorgen), op standaardisatie (INSPIRE, ook vanwege 
eenheidsmarkt), en transparantie en participatie (milieugegevens). Open Data is een centraal element in de 
realisatie van de EU Digitale Agenda, en als zodanig ook opgenomen in de Nederlandse digitale agenda en de 
digitale steden agenda (http://digitalestedenagenda.nl). Sinds december 2011 spreekt de Europese Commissie 
consequent van een Europese Open Data strategie.

Het sociaal en economisch potentieel van Open Data is door de EU op meer dan 140 miljard Euro geschat, en 
er is in de loop der jaren regelmatig onderzoek uitgevoerd naar dat potentieel. In 2011 is in het kader van de 
herziening van de PSI Directive een overzicht gemaakt van die uitgevoerde onderzoeken in de zgn. Vickery 
studie. Tevens is gekeken naar de financiële gevolgen bij datahouders wanneer van dataverkoop wordt 
overgegaan naar een een Open Data model (POPSIS studie). Zie http://epsiplatform.eu/content/making-case-
open-data-0
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Beleidskader Rijk
Naast de wettelijk aangegeven kaders, volgt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een 
heldere beleidslijn t.a.v. Open Data, dit als dossier-verantwoordelijk ministerie voor Open Overheid en Open 
Data. In samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wordt aan het 
programma Open Data gewerkt. De Nederlandse data-catalogus meldt:

“De Nederlandse overheid bevordert de beschikbaarheid van Open Data; het actief en herbruikbaar aanbieden 
van openbare overheidsinformatie, bijvoorbeeld via het Open Dataportaal data.overheid.nl. Zoals aangekondigd 
in de Digitale Agenda.nl en in de brief ‘Hergebruik en Open Data’ zijn de ministeries van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie (EL&I) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) van start gegaan met een 
programma Open Data. Vanuit dit programma wordt zowel de aanbod als de gebruikerskant van Open Data de 
komende jaren gestimuleerd.”

De beleidslijn gaat dus uit van ‚open tenzij’, dat wil zeggen openbaarheid is altijd het uitgangspunt, om iets niet 
openbaar te maken vergt een expliciete beslissing. Pro-actieve openbaarmaking wordt aanbevolen. Daarbij 
adviseert het Ministerie openbare gegevens ter beschikking te stellen zonder auteursrechten of databankrechten 
geldend te maken, en te kiezen voor publicatie als ‚publiek domein’ met een Creative Commons 0 (CC0) 
licentie, of ten hoogste met een vereiste van bronvermelding (Creative Commons Attribution, CC BY). 
Verstrekking tegen ten hoogste incrementele verstrekkingskosten is daarbij de aanbevolen norm, hetgeen in het 
geval van digitale gegevens de facto gratis verstrekking betekent. Het Ministerie van EL&I voert momenteel (in 
samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) een actief beleid om bestaande betalingsmodellen 
rond dataverstrekking af te breken. In 2012 verdween de heffing (50.000 Euro) op de TOP10NL geografische 
gegevens, en werd 4.5 miljoen Euro aangewend om hoge resolutie satellietbeelden vrijelijk ter beschikking te 
kunnen stellen. In september 2012 verdween de heffing op openbare gegevens van de RDW. In 2006 reeds 
verdween de heffing op data van het KNMI, en in 2013 wordt voor ondernemers de kosten van registratie in het 
Handelsregister opgeheven. 

Wettelijk kader
Meerdere wetten spelen rond hergebruik van overheidsgegevens een rol. Allereerst is er de Wet Openbaarheid 
van Bestuur (WOB), deze regelt wat openbaar is, en definieert eveneens de mogelijkheden van hergebruik door 
derden van openbare gegevens. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is tevens van belang, met name ten 
aanzien van de bepaling wat als persoonsgegeven geldt. De WOB sluit echter op zich al het vrijgeven van 
persoonsgegevens uit, evenals dat de WOB reeds rekening houdt met auteursrechten en databankrechten van 
derden als uitzonderingsgrond. De huidige WOB is in eerste lijn ‚reactief’, dat wil zeggen, dat men er in eerste 
instantie vanuit gaat dat burgers om informatie moeten vragen alvorens tot verstrekking wordt overgegaan. Bij 
een dergelijke vraag is de reden van bevraging niet relevant, en ook mag er geen onderscheid worden tussen 
aanvragers. Alles wat eenmaal verstrekt is, is voor ieder ander eveneens beschikbaar. 

Het gebruik van Open Standaarden, hetgeen in de praktijk de herbruikbaarheid van Open Data ten goede komt, 
is sinds 2008 verplicht (http://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/open-standaarden/).

De in het voorjaar van 2012 nieuw voorgestelde WOB zet stappen in de richting van het hierboven beschreven 
rijksbeleidskader, en in de geest van de nieuw voorgestelde PSI Directive: de overheid kan onder de nieuwe 
WOB geen voorwaarden meer stellen aan hergebruik (vrije licentie), en alleen daadwerkelijke reproductie en 
leveringskosten mogen worden doorberekend aan de aanvrager (de zogeheten marginale kosten, hetgeen in de 
praktijk bij digitale gegevens gratis verstrekking betekent).
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Tot slot is er de wet Markt en Overheid (juli 2012) die met name regelt welke rol de overheid in een markt kan 
aannemen en onder welke condities dat wel en niet geoorloofd is. Ten aanzien van hergebruik van data is hier 
van belang dat een overheid die eigen data hergebruikt voor een niet-publieke taak, die overheid die data niet 
onder andere voorwaarden aan burgers of private partijen mag verstrekken (bijvoorbeeld door zelf een applicatie 
in de markt te zetten waarvoor de data intern gratis is verkregen, en vervolgens de data te verkopen aan andere 
partijen). 

Ten aanzien van Open Data is er dus voldoende wettelijk kader voor een overheid om actief data voor 
hergebruik ter beschikking te stellen, zonder dat daarvoor eerst door die overheid zelf kaders hoeven te worden 
geschapen ten aanzien van bijvoorbeeld licenties. Tegelijkertijd is de trend op zowel Europees als landelijk niveau 
naar verdere verruiming van openbaarmaking en het afbouwen van juridische en financiële drempels voor 
hergebruik van overheidsgegevens.
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3. Aanleiding onderzoek

Open Data staat bij overheden en burgers in de belangstelling, op Europees en landelijk niveau, en in 
toenemende mate ook bij lokale overheden. Het vrijgeven van publieke overheidsgegevens voor hergebruik 
biedt kansen voor economische activiteit en innovatie, versterkt transparantie, en opent nieuwe wegen voor 
participatie van burgers. Juist op gemeentelijk niveau betreft het veelal gegevens die direct raken aan de 
leefomgeving van burgers, hetgeen de herbruikbaarheid van die gegevens door burgers ten goede komt.

Diverse gemeenten in Nederland hebben inmiddels raadsmoties of College-voorstellen aangenomen, waarin het 
realiseren van meer open overheidsdata, omwille van hergebruik, centraal staat. Tevens is Open Data een 
onderdeel van de Digitale Steden Agenda, ter versterking van de relatie tussen overheid en burger. In november 
2011 is in de Gemeenteraad van Leeuwarden het voorstel Omtinken 2.0 aangenomen, en heeft het College van 
B&W zich aan de uitvoering daarvan geconformeerd.

Om de realisatie verantwoord aan te lopen heeft de Gemeente Leeuwarden een onderzoek laten verrichten naar 
de mogelijkheden, kosten, baten, en randvoorwaarden van, en de gewenste aanpak voor Open Data in de 
Gemeente Leeuwarden. Het streven daarbij was de snelheid van handelen op peil te houden, en dat 
tegelijkertijd weloverwogen te doen.

Omtinken 2.0
In november 2011 is een initiatiefvoorstel van de Gemeenteraadsfracties van de VVD en PAL/GroenLinks door 
de Gemeenteraad aanvaard en door het college van B&W overgenomen. 

Wijzend op het sociaal en economisch potentieel van Open Data, de internationale ontwikkelingen, en de 
stappen van de Rijksoverheid, betoogt het voorstel dat ook in Leeuwarden pro-actieve openbaarmaking van 
gegevens de norm moet worden. Dit is niet alleen een kwestie van techniek, maar met name ook een kwestie 
van mentaliteit: openbaarheid als uitgangspunt moet „tot in de haarvaten van het apparaat” doordringen.

Het voorstel zoals aanvaard besluit tot zes concrete acties:

1.	 Het domein data.leeuwarden.nl te claimen en zoveel mogelijk Open Data middels die site aan te bieden;

2.	 Een reflectiegroep te starten met daarin tenminste vertegenwoordigd het bedrijfsleven om te bepalen 
welke gegevensverzamelingen wanneer gepubliceerd kunnen worden;

3.	 Kenbaar te maken aan ontwikkelaars (& creatieve industrie) dat deze informatie kan worden benut 
bijvoorbeeld bij navigatiesystemen en verkeersmanagement;

4.	 Nieuwe ICT systemen of nieuwe releases van bestaande systemen zodanig te ontwerpen dat deze voor 
derden toegankelijk zijn om nieuwe diensten te kunnen ontwikkelen (open API - Application programming 
interface);

5. Bij aanbestedingen van diensten het concept ‘Open Data’ integraal onderdeel te laten uitmaken van de 
aanbestedingskaders .(bijvoorbeeld bij de lopende aanbesteding Stadsdienst Leeuwarden);
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6. De initiële kosten van realisatie, documentatie en beheer ter hoogte van maximaal €25.000 ten laste te 
brengen van het stimuleringsfonds werkgelegenheid.

Onderzoeksvragen
De vragen die tijdens het onderzoek aan de orde zijn gekomen, zijn de volgende: 

• Welke, op basis van ervaring elders en interne inventarisatie, relevante gegevensbestanden zijn er binnen de 
organisatie van de Gemeente Leeuwarden aanwezig? 

• Welke van deze bestanden komen in aanmerking om als Open Data beschikbaar te worden gesteld? 

• Wat is nodig, incidenteel en structureel, om deze bestanden te laten voldoen aan de definitie-eisen van Open 
Data?

• Welke voordelen zijn er met publicatie van deze bestanden eventueel voor Leeuwarden te behalen m.b.t. het 
gemeentelijk beleid en en/of de gemeentelijke bedrijfsvoering? 

• Bij welke externe partijen heeft de Gemeente Leeuwarden de mogelijkheid de stap naar Open Data eveneens 
te stimuleren of te verplichten? 

• Hoe kan een standaardproces worden beschreven waarmee de Gemeente Leeuwarden op gestructureerde 
wijze gegevensbestanden als Open Data beschikbaar kan maken? 

• Op welke wijze kan Open Data tot een structureel onderdeel van het gemeentelijk beleid worden gemaakt, 
met aandacht voor de bijbehorende organisatorische taken, rollen en randvoorwaarden?

In reactie op het aanvaarden van Omtinken 2.0 is het in dit document beschreven onderzoek gestart om 
enerzijds te kijken naar de consequenties voor de organisatie van het vrijgeven van publieke overheidsdata voor 
hergebruik, en anderzijds te adviseren over de wijze waarop Open Data kan worden verankerd in de 
gemeentelijke organisatie. 
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4. Opzet en aanpak onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd in het voorjaar van 2012, en is in eerste instantie zoals hieronder beschreven 
opgezet.

De aanpak van het onderzoek streefde er naar een zo groot mogelijk deel van de vraagstelling te beantwoorden 
door het maken van pragmatische keuzes en door bestaande kennis en ervaring, alsmede beschikbare 
informatie bij andere overheidsinstellingen over de implementatie van Open Data zoveel mogelijk te benutten. Dit 
is vervolgens gerelateerd aan de context van de Gemeente Leeuwarden.

Inventarisatie relevante gegevensbestanden
Om in relatief korte tijd te kunnen inventariseren wat de meest relevante gegevensbestanden zijn, is zowel een 
externe als interne invalshoek gehanteerd. 

De externe invalshoek kent twee elementen:

• Een blik op de data die door andere Nederlandse steden als Open Data ter beschikking is gesteld, en 
derhalve waarschijnlijk ook aanwezig is bij de Gemeente Leeuwarden.

• Het gericht nalopen van alle thema’s en grote projecten waarover op de website van de Gemeente 
Leeuwarden informatie beschikbaar is en waar dus naar waarschijnlijkheid ook gegevens over bestaan.

Op deze wijze wordt de waarschijnlijke behoefte onder potentiële hergebruikers richtinggevend, immers daar 
waar elders vraag naar is, of al vraag naar is in de vorm van informatie, is waarschijnlijk ook vraag naar in de 
vorm van data in Leeuwarden. 

De interne invalshoek bestond uit het doornemen van de interne informatiehuishouding, zoals de bestaande ICT 
architectuur en de in gebruik zijnde applicaties. Hieruit is af te leiden welke data beschikbaar is en vooral ook 
waar en in welke vorm deze mogelijk aanwezig is.

De zo tot stand gekomen groslijst is getoetst met de sector Informatiemanagement, om meer nauwkeurig te 
detailleren welke datasets in welke vorm aanwezig zijn en wat de datasets bevatten. Tevens is hierbij gelet op 
welke gegevensbestanden mogelijk bij externe partijen aanwezig zijn.

Deze aanpak leidt niet tot een uitputtende opsomming van alle voorhanden gegevensbestanden (de vele 
spreadsheets bijvoorbeeld die ongetwijfeld voorhanden zijn binnen de organisatie blijven zo buiten beschouwing) 
maar zorgt er voor dat zowel de grootste als ook de meest relevante gegevensbestanden worden 
geïnventariseerd. Het zorgt voor de breedst mogelijke dekkingsgraad in de beknopte tijd die beschikbaar was 
voor het onderzoek.

Toetsing geschiktheid gegevensbestanden voor Open Data
De uit de inventarisatie voortgekomen lijst van bestanden is beoordeeld op de volgende twee vragen:

• Komt het bestand in aanmerking om ter beschikking te worden gesteld voor hergebruik?

• In hoeverre voldoet het bestand aan de definitie van Open Data?

De eerste vraag is beantwoord door een toetsing aan de WOB, en de daarin vermelde uitsluitingsgronden voor 
openbaarmaking (o.a. privacy, veiligheid, economisch belang), en de daarin vermelde restricties t.a.v. hergebruik 
(o.a. auteursrechten, intellectueel eigendom).
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De tweede vraag is beantwoord door te kijken naar technische eigenschappen van de bestanden, zoals de 
eenvoud waarmee gegevens exporteerbaar zijn op dit moment.

Dit resulteert in een 'gap-analyse' die een indicatie geeft van de geschiktheid voor publicatie van bestanden voor 
hergebruik en de snelheid waarmee dat is te realiseren. Deze gap-analyse is gebruikt om een eerste keuze te 
kunnen maken voor een mogelijke initiële datapublicatie, en is tegelijkertijd ook bruikbaar voor daaropvolgende 
data-releases.

Benoemen voordelen beschikbaarheid data voor eigen beleid en uitvoering
Elk beleidsterrein kent aspecten en vraagstukken waar nieuwe invalshoeken of oplossingsrichtingen welkom 
zijn. Open Data is een instrument dat een rol kan spelen die nieuwe mogelijkheden te ontsluiten. Om de 
mogelijke waarde van Open Data voor het beleid en de bedrijfsvoering van de Gemeente Leeuwarden zelf 
inzichtelijk te maken is gekeken naar de beleidsspeerpunten zoals verwoord in het collegeprogramma. Door bij 
deze speerpunten relevante gegevenssoorten uit de inventarisatie te benoemen, en te kijken naar hoe elders in 
Europa die gegevens worden hergebruikt op een manier die het beleidsterrein raakt, ontstaat een overzicht van 
nieuwe toepassingen die: 

• Mede de volgorde van beschikbaarstelling van data kunnen bepalen;

• Benut kunnen worden voor een interne businesscase voor Open Data op een specifiek beleidsterrein;

• Voor stakeholders en doelgroepen inspirerend kunnen zijn om zelf met de Open Data aan de slag te 
gaan.

Mogelijkheden externe partijen tot Open Data te bewegen of te verplichten
Tijdens het inventariseren van mogelijk aanwezige gegevensbestanden zijn ook de namen van externe partijen 
naar boven gekomen die bij de totstandkoming van de gegevens betrokken zijn, of een belangrijke rol spelen in 
het bijbehorende thema. Dit kunnen partijen zijn waaraan door de Gemeente Leeuwarden werkzaamheden zijn 
uitbesteed, en partijen die met publiek geld worden ondersteund, of partijen die geen formele relatie met de 
gemeente onderhouden.

Voor deze externe partijen wordt per type aangegeven in hoeverre zij mogelijk te motiveren of te verplichten zijn 
ook door hen verzamelde of beheerde gegevens voor hergebruik vrij te geven. 

Beschrijven standaardproces beschikbaarstelling Open Data
Om vanuit een situatie waarin het publiceren van gegevens voor hergebruik niet gebruikelijk is, naar het 
routinematig publiceren van gegevens te komen zijn meerdere stappen nodig. Dit rapport beschrijft een proces 
dat de Gemeente Leeuwarden in staat stelt stelselmatig en gericht meer en meer gegevens voor hergebruik te 
publiceren, gebaseerd op ‚inrichten’, ‚kiezen’, ‚doen’ en ‚verbeteren’, tot het moment dat in principe alle 
gegevens die publiceerbaar zijn ook ter beschikking zijn gesteld. Tegelijkertijd kan worden gewerkt aan het zo 
inrichten van de ICT omgeving dat publicatie een integraal onderdeel is van de informatieprocessen in de 
organisatie.

Bij de totstandkoming van de beschrijving van deze onderdelen, samen resulterend in een standaardproces, is 
gebruik gemaakt van de ervaring in steden die hierin reeds stappen hebben gezet, zowel in Nederland als elders  
in Europa.
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Uitbrengen advies structurele inbedding Open Data in gemeentelijk beleid
Gestructureerde beschikbaarstelling van Open Data is niet alleen een vraagstuk voor de sector Informatie 
Managment, maar raakt aspecten van de gehele organisatie. Derhalve is ook gekeken naar welke maatregelen 
of stappen te adviseren zijn om Open Data structureel in te bedden in het gemeentelijk beleid.

Bij het formuleren van een advies voor de structurele inbedding van Open Data in gemeentelijk beleid zijn 
diverse aspecten meegenomen: 

• Open Data en openbaarheid als onderdeel van informatiemanagement; 

• Open Data als onderdeel van beleidsvorming en uitvoeringsprocessen; 

• Randvoorwaarden, en verankering in ondersteunende processen (bijv. Inkoop);

• Aansluiting bij landelijk beleid; 

• De relatie met bedrijfsvoeringsaspecten.
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5. Open Data als waardevol beleidsinstrument
In de regel wordt gepleit voor Open Data als middel om de transparantie van de overheid te vergroten, of als 
stimulans voor nieuwe economische activiteit op basis van hergebruik van overheidsgegevens. Het is echter van 
belang te herkennen dat het voor hergebruik vrijgeven van overheidsgegevens (Open Data) ook een middel is 
om

• Te interveniëren in eigen beleidsterreinen;

• Nieuwe typen interactie en dialoog tussen overheid en burger te starten;

• Burgers en andere stakeholders nieuwe handelingsmogelijkheden te geven.

Voor een overheid die anders wil werken, compacter wil zijn, meer met minder wil doen, en effectiever wil 
kunnen omgaan met ‚lastige’ vraagstukken, is Open Data een nieuw instrument. Een instrument bovendien dat 
eenvoudig is in te zetten, omdat alles wat een overheidsorganisatie er voor nodig heeft reeds in huis aanwezig 
is. Het verdient dan ook aanbeveling Open Data als een snel te operationaliseren beleidsinstrument op te vatten. 

Een beleidsinstrument dat geschikt is om:

• Bezuinigingsplannen te ondersteunen

• Effecten van beleid te meten

• In een beleidsterrein de dynamiek van/tussen stakeholders te beïnvloeden

• Participatie te vergroten

• Zelfredzaamheid van burgers te vergroten

• Bedrijvigheid en activiteit in de stad te vergroten

• Intern nuttige door derden extern gerealiseerde Open Data toepassingen te kunnen gebruiken 

• Transactiekosten in de uitwisseling met andere overheden / organisaties te verlagen

• Transparantie te vergroten, en genuanceerde journalistiek mogelijk te maken

Bij concrete beleidsvragen zou de vraag of de bijbehorende openbare gegevens al herbruikbaar zijn 
gepubliceerd, standaard gesteld dienen te worden. Zodat de gegevens een additionele rol kunnen spelen op de 
beleidsterreinen van de Gemeente Leeuwarden, en Open Data bij kan dragen aan de realisatie van de eigen 
beleidsdoelstellingen.

De driehoek van Open Data
Door bij een beleidsvraag de beschikbare data als Open Data te publiceren, en stakeholders rond de 
beleidsvraag hier actief op te wijzen, wordt die data een object in de interactie tussen gemeente en stakeholders 
en burgers enerzijds en tussen stakeholders onderling en in hun netwerken en ketens anderzijds. Vraagstuk, 
stakeholders en Open Data vormen een driehoek waarbinnen nieuwe waarde kan worden gecreëerd.
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Illustratie 2: de driehoek vraagstuk-stakeholders-Open Data

De acties die derden ondernemen met de Open Data zullen invloed hebben op het beleidsthema, en zo mogelijk 
bijdragen aan de eigen beleidsdoelstellingen. Doelgroepen, stakeholders, burgers en ketenpartners kunnen op 
deze wijze allen nieuwe handelingsmogelijkheden ter beschikking krijgen, waarmee ze zowel zichzelf als het 
werk van Gemeente Leeuwarden vooruit kunnen helpen. Die nieuwe handelingsmogelijkheden zullen deels te 
voorzien zijn door de gemeente, en deels in het geheel niet. In de praktijk komt de interessantste vernieuwing 
veelal uit die onverwachte toepassingen en gebruiksvormen.

De te hanteren werkwijze is daarbij als volgt:

• Welke (concrete) beleidsvraag speelt er?

• Welke stakeholders zijn betrokken bij de beleidsvraag? Hier gaat het zowel om nauw betrokken 
stakeholders, als om stakeholders die minder betrokken zijn, en juist ook om stakeholders waar 
momenteel helemaal geen contact mee is.

• Welke gegevens horen bij de beleidsvraag?

• Wat zouden de geïdentificeerde stakeholders mogelijk kunnen als de benoemde gegevens voor 
hergebruik beschikbaar zijn, en ze daarvan op de hoogte gesteld zijn?

Open Data voorbeelden bij Leeuwardense thema’s
Aan de hand van voorbeelden van elders wordt in Bijlage 4 voor diverse thema’s uit het College-programma 
getoond welke hergebruiksvormen denkbaar zijn indien de bijbehorende Open Data beschikbaar is. Het gaat in 
alle gevallen om toepassingen die gemaakt zijn door derden, op basis van door lokale overheden ter 
beschikking gestelde data. Het is geen limitatieve opsomming, maar dient ter illustratie. De als voorbeeld 
opgevoerde thema’s zijn:

• Participatie

• Bereikbaarheid

• Duurzaamheid (doelstelling in 2020 energie neutraal)
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• Sluitende begroting / overschot 2014

• Maatschappelijk vastgoed

• Zelfredzaamheid vergroten

• Toerisme, cultuurhoofdstad 2018

Naast de in Bijlage 4 gepresenteerde voorbeelden zijn er on-line uiteraard nog vele andersoortige voorbeelden 
te vinden, die in het licht van de eigen beleidsvraagstukken kunnen worden beschouwd. Zie bijvoorbeeld 
OurServices.eu voor een collectie voorbeelden waarbij Open Data wordt gebruikt voor collaboratieve e-overheid 
diensten: nieuwe on-line dienstverlening waarbij gebruik wordt gemaakt van zowel Open Data als door burgers 
gegenereerde gegevens. Op http://epsiplatform.eu/products_services is eveneens een reeks voorbeelden van 
(commerciële) diensten te vinden die op Open Data zijn gebaseerd, evenals op http://publicdata.eu. Op http://
www.appsvoornederland.nl/apps en http://www.appsforamsterdam.nl/apps-overview zijn meer Nederlandse 
voorbeelden te vinden. Het kan nuttig zijn data zodanig ter beschikking te stellen dat reeds bestaande 
applicaties daardoor ook voor Leeuwarden bruikbaar worden.
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6. Inventarisatie van gegevensbestanden
Middels de combinatie van een extern perspectief (wat hebben andere gemeenten gepubliceerd, welke thema’s 
worden op de gemeentelijke website beschreven) en een intern perspectief (welke applicaties zijn aanwezig en 
wat voor data bevatten deze, welke gegevensmagazijnen zijn aanwezig) is een groslijst van gegevensbestanden 
samengesteld waarvan, voorzover geïnventariseerd en achterhaalbaar, is vastgelegd:

• Titel en thema dataset

• Dienst en contactpersoon bij de dataset

• Databankhouder

• Aanwezigheid persoonsgegevens, en of deze wel of niet openbaar zijn

• Applicatie waarin data berust, en applicatiebeheerder

• Exporteerbaarheid van de data

• Bestandsformaat, en of het een open standaard formaat betreft

• Bijwerkfrequentie gegevens

In Bijlage 1 is een spreadsheet bijgevoegd van op deze manier benoemde en omschreven gegevensbestanden 
binnen de Gemeente Leeuwarden weergeeft. Daarnaast is in Bijlage 2 een thematisch overzicht gegeven van 
dezelfde lijst, uitgesplitst naar de thema’s:

• Algemeen

• Begraven

• Belastingen, uitkeringen, toeslagen

• Consumentenzaken

• Cultuur, sport en vrije tijd

• Familie, jeugd en gezin

• Financiële dienstverlening en krediet

• Gemeentelijk organisatie

• Immigratie, inburgering en integratie

• Natuur en milieu

• Ondernemen

• Onderwijs

• Politiek en bestuur
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• Producten en diensten

• Projecten

• Uittreksels en registers

• Veiligheid en recht

• Verkeer, voertuigen en wegen

• Werk en loopbaan

• Wonen en leefomgeving

• Zorg en gezondheid

Per dataset is aangegeven welke als eenvoudig te publiceren zijn aan te merken, welke datasets bij derden 
rusten, welke datasets in verband met persoonsgegevens niet voor publicatie in aanmerking komen, en voor 
welke datasets de informatie nog incompleet is.

De spreadsheet is te gebruiken als een ‚levend document’ en kan tijdens gebruik aangepast worden aan nieuw 
verkregen informatie of inzichten. De spreadsheet bevat velden om aan te geven of het gegevens zijn die 
bijvoorbeeld in een gegevensmagazijn zijn opgenomen, welk bestandsformaat het betreft en of het een open 
standaard betreft, en de frequentie waarin gegevens worden bijgewerkt. Tevens is waar bekend een 
contactpersoon voor de gegevensset opgenomen. Door de spreadsheet bij te houden, en tevens aan te geven 
welke bestanden inmiddels zijn gepubliceerd, kunnen telkens nieuwe dwarsdoorsnedes gemaakt worden van 
de lijst, ter ondersteuning van keuzes ten aanzien van vervolgstappen bij het publiceren van Open Data.

Laaghangend fruit
Uit de lijst van thema’s zijn Wonen en leefomgeving, Verkeer voertuigen en wegen, Natuur en milieu, Cultuur 
sport en vrije tijd, en Politiek en bestuur in combinatie met Gemeentelijke organisatie de grootste thema’s, en de 
voor de hand liggend startpunt bij de selectie van gegevensbestanden voor een eerste publicatie van data.

Van de rond 475 beschreven datasets zijn er 60 (~13%) aangemerkt als reeds exporteerbaar, en daarmee 
eenvoudig te ontsluiten, en 50 (~11%) die persoonsgegevens bevatten en op grond daarvan niet in de huidige 
vorm zijn te ontsluiten.

Openbaar of niet?
Om de vraag te kunnen beantwoorden of een bepaald gegevensbestand wel of niet als Open Data beschikbaar 
kan worden gesteld, is zoals gezegd het wettelijk kader (WOB, WBP met name) bepalend. In de regel is 
datgene wat openbaar is ook voor hergebruik ter beschikking te stellen. In de regel zijn persoonsgegevens niet 
openbaar en niet voor hergebruik beschikbaar, uitzonderingen daargelaten.

Om voor een dataset te kunnen bepalen of het om openbare gegevens gaat en hergebruik is toe te laten, is 
toetsing aan de mogelijke uitzonderingsgronden nodig, ook al is openbaarheid het uitgangspunt. In Bijlage 3 is 
een hulpmiddel gegeven om die juridische afweging voor een databestand te maken. Bijlage 3 is zo opgesteld 
dat de datahouder zelf Dit is een bruikbaar instrument voor toekomstige beslissingen ten aanzien van 
openbaarheid en hergebruik.
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7. Externe partijen

Niet alle gegevensbestanden die in de inventarisatie zijn aangetroffen rusten bij de Gemeente Leeuwarden, maar 
bij externe organisaties. Niet alle aan de Gemeente Leeuwarden aangeleverde gegevens zijn volledig eigendom 
van de gemeente, en de leverende partij doet rechten gelden op de gegevens. De vraag is hoe in dergelijke 
situaties de Gemeente Leeuwarden kan handelen om er voor te zorgen dat toch zo veel mogelijk gegevens als 
Open Data kunnen worden vrijgegeven.

In de inventarisatie is onderscheid gemaakt tussen datasets waarvan zeker is dat het eigendom bij de 
Gemeente Leeuwarden ligt en van welke data de rechten niet bij de gemeente liggen of waarvan dat niet direct 
duidelijk is.

In het eerste geval is de gemeente bronhouder en databankhouder. Als er op basis van de WOB verder geen 
bezwaren tegen publicatie zijn (zie Bijlage 3) kan de gemeente zelf besluiten deze gegevens vrij te geven. 

Als echter niet direct duidelijk is waar de rechten liggen of als deze duidelijk bij een derde partij liggen, dan 
bepalen de aard van de relatie met de bronhouder/databankhouder en de afspraken die contractueel zijn 
vastgelegd de mate waarin de gemeente kan stimuleren dan wel verplichten deze gegevens voor hergebruik vrij 
te geven. Dit wordt toegelicht in Bijlage 3.

Voordat is te bepalen of de gemeente een partij kan stimuleren dan wel verplichten data vrij te geven voor 
hergebruik is het nodig te weten hoe de relatie en overeenkomst tussen gemeente en externe partij er concreet 
uitziet. Een gedetailleerde analyse van de bestaande overeenkomsten viel buiten de scope en mogelijke 
tijdsbesteding van het onderzoek. De inventarisatie bevat dan ook niet de aard van de contractuele relatie van 
externe partijen met de gemeente. Deze kennis is wel noodzakelijk per relatie om een uitspraak te kunnen doen 
over de mate waarin de gemeente betreffende partijen kan stimuleren dan wel verplichten om data vrij te geven. 

In algemene zin is er echter wel een handreiking te geven hoe te handelen in individuele gevallen, en met behulp 
van Bijlage 3 kan de gemeente zelf identificeren wat er per externe datahouder mogelijk is.

Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen organisaties waar de gemeente werkzaamheden aan 
uitbesteed, waar de gemeente bestaande (standaard) diensten of producten inkoopt, en waar de gemeente 
subsidie verstrekt. Verder zijn er ook nog andere publieke organisaties waar de gemeente data van krijgt of 
inkoopt.

Bij uitbesteding van (publieke) taken, of bij financiering van organisaties die een publieke taak uitvoeren (zoals 
openbare bibliotheken bijvoorbeeld) is het minder gecompliceerd om na te gaan of tijdens die taak ontstane of 
geleverde gegevens als Open Data zijn te ontsluiten. De gemeente heeft hier een directe rol, en dus moet het 
mogelijk zijn om contractuele afspraken te maken over hetzij overdracht van eigenaarschap aan de gemeente, 
of als alternatief ter beschikkingstelling door de leverende partij zelf. Het verdient aanbeveling om in eerste 
instantie bereidheid bij de externe organisatie te peilen, en anders bij de eerstvolgende herziening of verlenging 
van een contract het onderwerp aan te snijden.

Bij het afsluiten van het huidige contract voor de openbaar vervoer concessie in de Provincie Utrecht was 
bijvoorbeeld de volgende bepaling opgenomen:

„Alle gegevens die door de concessiehouder volgens het koppelvlak aan

het domein van de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld,
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worden het eigendom van de opdrachtgever. Deze gegevens kunnen

door de opdrachtgevers zowel in onbewerkte als in bewerkte vorm

zonder toestemming van de concessiehouder gebruikt worden.”

Een dergelijke bepaling ontbrak nog in de voorafgaande concessie uit 2007.

Bij de inkoop van met name standaard diensten of producten zullen er veelal grotere moeilijkheden zijn, met 
name dan als de gemeente bijvoorbeeld slechts het gebruik van een bestaande dataset heeft ingekocht. Dan 
ligt het eigendom van de gegevens bij de verkopende partij, en zal deze niet geneigd zijn rechten aan de 
gemeente over te dragen of zelf hergebruik van de gegevens mogelijk te maken. De gemeente heeft ook 
bijvoorbeeld inkooprelaties met commerciële partijen die data van/over de gemeente in opdracht van de 
gemeente publiceren. Voorbeelden zijn de buurtmonitor van ABF Research en de producten- en 
dienstencatalogus van SDU. Het databankenrecht van deze twee voorzieningen ligt in de basis vrijwel zeker bij 
ABF Research en SDU. De zeggenschap over de data hangt uiteindelijk af van de contractuele afspraken 
hierover. 

Door de gemeente gesubsidieerde instellingen zoals bijvoorbeeld culturele organisaties zijn veelal stichtingen die 
voor een deel gefinancierd worden uit subsidies verstrekt door de gemeente maar daarnaast ook nog andere 
geldstromen kennen. Bovendien wordt een subsidieverstrekker geen (mede-)eigenaar van de ontvangende partij 
en heeft daardoor op voorhand geen zeggenschap over eventueel aanwezige data. Vanwege de financiële 
afhankelijkheidsrelatie is het echter mogelijk om Open Data als onderwerp mee te nemen in de 
subsidievoorwaarden.

Tot slot is er sprake van relaties met externe partijen die zelf publieke diensten zijn. Hier ligt het voor de hand om 
de betreffende overheidsinstelling te wijzen op de waarde die de Gemeente Leeuwarden hecht aan Open Data, 
en de betreffende instelling ofwel op te roepen zelf tot publicatie over te gaan, ofwel te vragen of er bezwaar is 
tegen het door de gemeente publiceren van de verkregen gegevens.

Tijdens het onderzoek was er inzage in de Top 100 van leveranciers aan de Gemeente, en de lijst van partijen 
die subsidie ontvangen, op volgorde van de subsidie-omvang, en deze lijsten kunnen intern leidraad zijn om te 
beslissen waar het meest effectief kan worden gestart: de in de inventarisatie (Bijlage 1) genoemde externe 
partijen die het hoogst op de lijst van leveranciers of subsidie-ontvangers voorkomen.

De aanbevolen werkwijze voor wat betreft gegevensbestanden die bij een externe partij (lijken te) rusten is:

• Nagaan bij wie auteursrechten danwel databankrechten rusten (middels Bijlage 3)

• Voor inkoop: contractbepalingen nagaan, bereidheid peilen, eerstvolgende contractverlenging / -
wijziging Open Data als thema meenemen

• Voor subsidies: Open Data meenemen in subsidievoorwaarden

• Voor andere overheidsdiensten: oproepen data te publiceren, of toestemming vragen zelf te publiceren
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8. Een standaard IM proces voor Open Data
Dit hoofdstuk beschrijft een proces voor de sector Informatie Management om het publiceren van Open Data 
door de Gemeente Leeuwarden op een geordende manier te kunnen starten, waarbij zoveel mogelijk wordt 
aangehaakt bij bestaande zaken en activiteiten, zodat de kosten zo laag mogelijk blijven.

In de huidige fase zit de Gemeente Leeuwarden eigenlijk in een tussenfase. Men wil niet slechts ad-hoc enkele 
gegevensbestanden publiceren, en de situatie waarbij alle openbare gegevens standaard worden gepubliceerd 
als onderdeel van de dagelijkse informatieprocessen is nog ver weg. 

Totdat die routineuze publicatie van data vanuit bestaande processen gerealiseerd is, is er behoefte aan een 
proces waarbij in een vast ritme stappen worden gezet om Open Data ter beschikking te stellen, en er 
tegelijkertijd telkens daar waar mogelijk wordt gewerkt aan het bereiken van de ‚open by default’ situatie. 

Het voorgestelde Open Data proces is een cyclus die bestaat uit vier componenten:

• Inrichten: de technische en organisatorische basis-inrichting;

• Kiezen: welke gegevensbestanden worden wanneer gepubliceerd?;

• Doen: het publiceren zelf; 

• Verbeteren: stapsgewijze verbeteringen om te komen tot een ‚open by default’ situatie.

Inrichten
In de stap Inrichten worden de technische en organisatorische randvoorwaarden ingevuld voor het beschikbaar 
stellen van Open Data in Leeuwarden.

Technisch
Technisch is een situatie te creëren zoals in onderstaande afbeelding. Gegevens komen vanuit back-office 
systemen in een voor Open Data bedoeld datamagazijn binnen het gemeentelijk netwerk terecht. De verbinding 
is eenrichtingsverkeer, dat wil zeggen er kan alleen data vanuit de back-office naar het magazijn vloeien. 

Op termijn kan ook bij derden door de Gemeente Leeuwarden opgehaalde data in het Open Data magazijn 
worden ondergebracht.

Vanuit dit datamagazijn worden de databestanden periodiek (bijvoorbeeld dagelijks, of zo vaak als nodig is om 
de vernieuwingsfrequentie van de diverse databestanden te kunnen faciliteren) in een dataserver in de DMZ 
geladen. Dit gebeurt uitsluitend geïnitieerd vanuit het gemeentelijk netwerk, en betreft wederom 
eenrichtingsverkeer naar de DMZ toe. Het is vervolgens deze dataserver die vanaf het web is te benaderen door 
hergebruikers om Open Data op te halen.

De Open Data server zou bereikbaar dienen te zijn op een subdomein van leeuwarden.nl, bijvoorbeeld 
data.leeuwarden.nl (zoals ook in het initiatiefvoorstel Omtinken 2.0 gesuggereerd). De dataserver op 
data.leeuwarden.nl dient ook een feed met beschrijvingen van de gegevensbestanden te produceren die kan 
worden ingelezen door data.overheid.nl zodat toegevoegde Open Data in Leeuwarden vanzelf ook op het 
nationale dataportaal wordt vermeld, en zo beter vindbaar wordt gemaakt.

Data.leeuwarden.nl wordt vormgegeven conform de gemeentelijke web-huisstijl (vergelijk bijvoorbeeld met 
opendata.enschede.nl) 
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De in te richten situatie is vergelijkbaar met de inrichting voor het geomagazijn, en de publieke ter beschikking 
stelling van geo-data, zoals die momenteel wordt gerealiseerd. De voor het publiek beschikbare geo-data dient 
ook te vinden te zijn via data.leeuwarden.nl.

Datasets worden op data.leeuwarden.nl beschreven met het verversingsritme van het bestand, laatste update, 
licentie, beschikbare formaten / methodes, en waar mogelijk contactpersoon.

Voor de hier beschreven opzet is reeds een voorstel meegenomen in de dienstverleningsspeerpunten in de 
programmabegroting 2013 van de Gemeente Leeuwarden. Eenmalig is voor de inrichting een inspanning nodig 
voor de inrichting van het publiek zichtbare deel (zoals de functionaliteit en vormgeving van data.leeuwarden.nl, 
en de feed voor, data.overheid.nl). Tevens is rekening te houden met periodieke vervangingskosten van 
hardware. 

Organisatorisch
Om er voor te zorgen dat het nieuw in te richten Open Data proces op gang komt, en Open Data zich als 
instrument kan ontwikkelen binnen de Gemeente Leeuwarden zijn ook enkele organisatorische aspecten mee te 
nemen.

Het aanwijzen van een ‚Open Data steward’ zorgt ervoor dat er een proceseigenaar is die zich inzet voor zowel 
verdere ontwikkeling van het Open Data proces, als ook voor het stimuleren van bewustzijn over Open Data 
binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. De Open Data steward communiceert de uitgangspunten en 
beleidslijn met betrekking tot Open Data zoals in het hoofdstuk Beleidsinbedding verwoord. De Open Data 
steward bereidt meerdere data-releases per jaar voor (zie ‘Kiezen’ en ‘Doen’ voor nadere detaillering).

De Open Data steward onderhoudt contact met de datahouders binnen de gemeentelijke organisaties en werkt 
met hen aan het beschikbaar stellen van datasets. De Open Data steward is ook het eerste aanspreekpunt voor 
externen met vragen over het Open Data beleid van de Gemeente Leeuwarden of vragen over de 
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beschikbaarheid van bepaalde datasets, en heeft contacten met andere datahouders in de regio, zoals 
bijvoorbeeld de Provincie Fryslân.

Met name aan het begin zal een Open Data steward gemiddeld 6 uur per te ontsluiten dataset besteden aan 
contact met de datahouder en om intern tot overeenstemming te komen voor publicatie. Voorts is er per 
dataset nog minimaal 1 uur inzet nodig van de applicatiebeheerder of ICT om de aansluiting tussen de interne 
applicatie en het datamagazijn te realiseren. 

Voor de rol van Open Data steward is een 1/2 fte voldoende om effectief vorm te geven aan Open Data in 
Leeuwarden, voor een periode van 5 jaren. Na 3 jaren kan worden bezien in hoeverre een separate rol nog 
noodzakelijk is, of dat de bijbehorende taken voldoende ingebed zijn geraakt in de andere werkzaamheden van 
de sector Informatie Management.

Kiezen 
Gezien de omvang van de groslijst van databestanden die binnen de gemeentelijke organisatie bestaan, is het 
niet doenlijk om de publicatie van alle bestanden tegelijkertijd te realiseren. Het is derhalve nodig om te kiezen, 
en die keuze zo te maken dat er maximale kans is op hergebruik van de data, bij een zo gering mogelijke 
inspanning.

Ervaring in andere steden (zoals Berlijn, Wenen en Linz) leert dat het zinvol en effectief is om te werken met 
vaste en aangekondigde publicatie-momenten zodat elke publicatie in rust kan worden voorbereid. Elk 
publicatie moment zou enkele tientallen gegevensbestanden moeten omvatten, en naar mogelijkheid meer. Het 
verdient aanbeveling het aantal datasets per publicatiemoment en het aantal publicatiemomenten per jaar zo te 
kiezen dat in een periode van 3 tot 5 jaar globaal de gehele groslijst aan gegevensbestanden gepubliceerd kan 
worden voor hergebruik.

Het verdient aanbeveling het aantal publicatiemomenten op 5 maal per jaar te stellen. Een dergelijk ritme 
voorkomt ‘pieken’ (het voorrang geven aan andere werkzaamheden vanwege werkdruk in het nu, ten koste van 
voorbereiding van een publicatiemoment dat nog enkele maanden weg ligt, totdat het publicatiemoment zelf de 
grootste bron van werkdruk in het nu wordt) rondom een of twee momenten in het jaar, en zorgt er voor dat 
Open Data een sterker verankerd element in de dagelijkse gang van zaken is. Bovendien dient er rekening 
gehouden te worden met het verwachtingspatroon van de potentiële hergebruikers, voor wie bij een lage 
publicatiefrequentie het tempo van openbaarmaking als laag beschouwd zal worden en niet in lijn met de 
snelheid van het eigen handelen als hergebruiker. Een dergelijk ritme maakt Open Data intern eerder tot een 
‘ongoing concern’ voor alle betrokkenen en voorkomt dat publicatie een ‘incident’ op de kalender is, en noopt 
tegelijkertijd tot geschikt combineren met andere activiteiten. 

Indien interne prioritering en/of werkdruk het ritme van publiceren onder druk zetten, verdient het aanbeveling 
om niet het aantal publicatiemomenten terug te dringen maar de inhoud van een publicatiemoment zodanig te 
kiezen dat er minder voorbereidend werk nodig is (bijvoorbeeld door te kiezen voor minder datasets, of door te 
kiezen voor makkelijker te ontsluiten datasets, of door sterker aansluiting te zoeken bij actueel spelende 
beleidsthema’s in de organisatie). Het is daarbij denkbaar dat er accenten ontstaan zodat er bijvoorbeeld in een 
jaar twee grotere publicatiemomenten zijn, en drie kleinere. 

Het werken met meerdere publicatiemomenten per jaar maakt het ook mogelijk de publicatie van geografische 
gegevens als Open Data in gelijke pas te laten lopen met het beschikbaar komen van die gegevens in het geo-
magazijn zoals dat op dit moment wordt gerealiseerd. Op die manier sluiten beide activiteiten naadloos op 
elkaar aan.
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Per publicatiemoment wordt een keuze gemaakt in de te publiceren gegevensbestanden, waarbij ook de eerder 
genoemde handleiding in Bijlage 3 wordt benut om te bepalen welke bestanden in aanmerking komen voor 
beschikbaarstelling. 

De voorgenomen samenstelling van elk publicatiemoment wordt in ieder geval 1 (datasets) en indien mogelijk 2 
(globaal, thematisch) publicatiemomenten (dat wil zeggen 3 tot 6 maanden) in het voren aangekondigd. Dit geeft 
voorspelbaarheid voor potentiële hergebruikers die alvast op het beschikbaar komen van data kunnen 
anticiperen met het ontwikkelen van toepassingen, en geeft de mogelijkheid feedback van hergebruikers mee te 
nemen in de planning. 

Verder zijn de volgende aspecten van belang bij het kiezen van welke gegevensbestanden worden ingepland:

• Basisinformatie, die veelal als ‚onderlegger’ functioneert voor andere gegevens krijgt meer prioriteit. Dit 
zijn geodata, basisregistraties als de BAG, en (historische) statistieken. Tegen deze achtergrond kunnen 
andere gegevens beter geduid worden;

• Eenvoudig exporteerbare bestanden uit de groslijst krijgen meer prioriteit (lagere inspanning nodig);

• Aansluiting bij door andere gemeenten gepubliceerde gegevens of voorgenomen publicaties (https://
data.overheid.nl/voor-gemeenten) dient te worden meegewogen (om bijvoorbeeld applicaties die in 
meerdere gemeenten werken mogelijk te maken, of om thema’s in de Digitale Steden Agenda of G32 
beleid te ondersteunen);

• Door beleidsadviseurs aangedragen thema’s / gegevensbestanden krijgen meer prioriteit (om de inzet 
van Open Data als beleidsinstrument te faciliteren). De contacten met de interne community zijn hier 
van groot belang;

• Door de community gevraagde gegevensbestanden krijgen meer prioriteit (om de hergebruiksvraag te 
voeden). De contacten met de externe community zijn hier van groot belang;

• Overwegen of er applicaties bestaan (zie ook de voorbeelden elders in dit document en Bijlage 4) 
waarvoor de Gemeente Leeuwarden ook data zou kunnen publiceren (bestaande applicaties worden 
zo bruikbaar in de eigen stad);

• De mogelijkheid aan te haken bij beleidsvoornemens of gebeurtenissen die rond het publicatiemoment 
spelen, en de bijbehorende gegevensbestanden voorrang geven. (Zo werd op Prinsjesdag 2012 voor 
het eerst de Rijksbegroting ook als Open Data ter beschikking gesteld, gelijk met het aanbieden van de 
begroting in de Tweede Kamer.);

• Per publicatiemoment een ‚spannende’ dataset toevoegen, waarvan bekend is dat er veel vraag naar is  
of die bijvoorbeeld ‚real-time’ gegevens bevat;

• De mogelijkheid open laten dat in afwijking van de planning er een nieuwe vraag wordt aangedragen 
naar bepaalde data (stel dat een ondernemer of beleidsadviseur met een goed onderbouwde externe 
of interne case komt, waarvoor de data onontbeerlijk is. Dan kan deze nog aan de eerstvolgende 
publicatie worden toegevoegd. Dit vergroot de flexibiliteit en handelingssnelheid van de Gemeente 
Leeuwarden).

Thematische zwaartepunten (bijv. Natuur, verkeer, bestuur, veiligheid etc.) in een publicatie kunnen helpen het 
hergebruik sneller op gang te brengen. Juist als meerdere datasets beschikbaar zijn worden interessante 
combinaties mogelijk. Tegelijkertijd dient eenzijdigheid te worden vermeden, en derhalve kan gedacht worden 
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aan het combineren van contrasterende thema’s, bijvoorbeeld natuur en verkeer, of gezondheid en onderwijs. 
Naast eventuele thema’s dient er ruimte te blijven voor datasets buiten het thema. 

Leidend dient in algemene zin te zijn dat er met minimale inspanning het maximale bereikt wordt. Dat betekent 
dat per publicatiemoment datgene wordt gedaan dat het eenvoudigst realiseerbaar is, gezien actuele 
omstandigheden het meest voor de hand ligt (bijv. thematisch), en het meest opportuun is. Daarvoor is 
regelmatig voeling houden met zowel interne stakeholders (datahouders, beleidsadviseurs, management en 
bestuur) als externe stakeholders een belangrijk ingrediënt: het stelt de Open Data Steward in staat slim te 
kiezen en te opereren.

Doen
Het zetten van een ritme in het publiceren creëert zowel intern als extern een zekere voorspelbaarheid, en het 
schept intern de rust om gestructureerd aan een volgende publicatie te werken, doordat ongeplande ad-hoc 
publicaties vermeden worden. Zowel aanbod als vraag worden zo gekanaliseerd: de voorbereiding van elk 
publicatiemoment is aanleiding om met de interne en externe stakeholders over de te maken inhoudelijke 
keuzes van gedachten te wisselen.

Door telkens bij een publicatie de inhoud van de volgende publicatie, en eventueel globaal de daarop volgende, 
aan te kondigen, worden ook de verwachtingen van hergebruikers gestuurd. Zij kunnen reeds anticiperen op te 
verschijnen data. Tegelijkertijd spelen de potentiële hergebruikers (de community) een belangrijke rol in het 
opstellen van de planning.

Het is aanbevelenswaardig publicaties bij 5 publicatiemomenten per jaar te plannen in februari, april, juni, 
september en november (waarbij respectievelijk telkens de planning voor de publicatie van april, juni, september, 
november en februari wordt aangekondigd). Deze planning slaat de zomermaanden en de Decembermaand 
over.

Aanbevolen wordt dat de eerste publicatie in ieder geval bevat: 

• Geodata die reeds in het geomagazijn is ontsloten

• Data over verkeer en parkeren (i.v.m. Omtinken 2.0 en belangstelling raadsleden)

• Afvalkalender, afvalbrengpunten etc. (Vraag vanuit community)

• Bekendmakingen, vergunningsaanvragen (Elders veel belangstelling voor)

Elke publicatie is ook een uitstekend moment voor communicatie. Bij elke datarelease geeft de stad Wenen 
bijvoorbeeld een persbericht uit om aandacht te geven aan de redenen waarom de stad data publiceert, en te 
wijzen op recente interessante vormen van hergebruik. De afdeling Communicatie speelt hierin een rol.

Nieuwe publicaties zijn ook een goed moment om met de lokale community een activiteit te organiseren, zoals 
een (thematische) ‚hackdag’ waar met de nieuw verschenen data eerste prototypes voor applicaties worden 
gebouwd. Uit deze prototypes ontstaan op termijn mede de initiatieven die aanslaan en groeien. In de interactie 
met de community is de gemeente overigens verder alleen deelnemer, geen trekker (zie ook het hoofdstuk over 
community building). In Rotterdam vindt bijvoorbeeld in oktober 2012 een hackdag plaats onder de titel ‚open 
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for business’ waar handel en ondernemen centraal staan. De Provincie Noord-Holland hield eerder samen met 
de community een hackdag rondom toerisme en oppervlakte-water.

Op data.leeuwarden.nl worden gedurende het hele jaar voorbeelden van hergebruik van Leeuwarder data 
verzameld en weergegeven, om anderen op ideeën te brengen, en om een indruk te geven van de waarde die 
met de data voor de stad wordt gegenereerd. Eveneens wordt op data.leeuwarden.nl actief om feedback 
gevraagd, bijvoorbeeld door mensen hun ‚data-wensen’ in te laten dienen. Dit voedt vervolgens weer de 
selectie van datasets voor de volgende publicatie.

De Open Data steward is buiten Leeuwarden de contactpersoon voor de Digitale Stedenagenda en bezoekt de 
bijeenkomsten van de werkgroep gemeenten over Open Data in het kader daarvan.

Verbeteren
Met het publiceren van data wordt de nodige ervaring opgebouwd om de volgende publicaties te 
vereenvoudigen en uiteindelijk te komen tot de routinematige publicatie van openbare gegevens als Open Data. 
Het doel hierbij is telkens als het mogelijk is een stap te zetten in de richting van ‚open by default’. Op 
verschillende vlakken is regelmatige reflectie nodig om de opgedane ervaring in te zetten voor de volgende 
stappen. Dit maakt de stappen inrichten-kiezen-doen-verbeteren tot een cyclus.

Beter afstemmen op wensen en behoeften
• Planning voor data publicatie aanpassen op basis van  feedback

• met externe community databehoeften afstemmen en gebruiken in de publicatieplanning

• met interne community databehoeften afstemmen en gebruiken in de publicatieplanning

Betere aansluiting op stakeholders en andere partijen
• Met beleidsadviseurs verkennen hoe Open Data een beleidsinstrument voor ze kan zijn, en zo leren het 

als instrument te gebruiken

• Stakeholders benaderen om ze te wijzen op beschikbaarheid van data, en te wijzen op de community 
die kan helpen iets met die data te doen

• samenwerken met andere steden (Digitale Steden Agenda)

• Samenwerken met de provincie en andere partijen

• Delen van hergebruiksvoorbeelden met andere steden, voorbeelden van elders ‚importeren’ en 
voorleggen aan lokale stakeholders

Betere geschiktheid van de informatiehuishouding voor Open Data
• Bij specificatie en aanschaf van nieuwe toepassingen / systemen letten op het gemak waarmee ook 

Open Data kan worden gerealiseerd (exporteerbaarheid gegevens, open standaarden, onderscheid in 
databases tussen persoonsgegevens en andere gegevens)

• Bij aanpassingen in de workflow of informatiestromen er op toezien dat openbaarheid en Open Data 
integraal onderdeel worden. (Het is denkbaar dat Open Data reeds tijdens een proces ontstaat en 
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gepubliceerd kan worden, in plaats van aan het eind van een proces te worden samengesteld of 
gereconstrueerd)

Beter zicht op de impact van Open Data
• Data downloads meten

• Hergebruik meten: waar wordt Open Data gebruikt en hoe?

• Open Data als beleidsinstrument meten: waar wordt bewust Open Data ingezet door beleidsadviseurs?

	

Hoewel de rol van Open Data steward in eerste instantie vooral gericht zal zijn op het op gang brengen van de 
publicatie van data, en het vergroten van het bewustzijn van de mogelijkheden van Open Data, zal mettertijd het 
accent meer komen te liggen op het ‚open by design’ maken van de informatieprocessen binnen het 
gemeentelijk apparaat. Hiermee verschuift mettertijd de rol van de Open Data steward, en zou de rol ook 
langzamerhand op kunnen ingaan in andere taken binnen de sector Informatie Management.
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9. Beleidsinbedding van Open Data

Voor het enerzijds realiseren van het potentieel van Open Data, en het anderzijds zorgen voor een zo eenvoudig 
mogelijke implementatie van Open Data is het van belang in te zien dat Open Data niet uitsluitend een 
informatie-management vraagstuk of technologisch vraagstuk is.

Om Open Data te laten welslagen, en ook voor de Gemeente Leeuwarden meerwaarde te realiseren is het 
nodig bestuurlijk, organisatorisch en beleidsmatig enkele elementen te verankeren. Het streven is om geleidelijk 
het pad naar Open Data af te leggen en zo de kosten en inspanningen te minimaliseren.  Dit hoofdstuk somt de 
adviespunten op die onderdeel zijn van die geleidelijke verankering. 

Bestuurlijk commitment
Bestuurlijk commitment is nodig op enkele punten, om de lijnen helder te maken, en zo veel herhalingen van 
discussie bij voorbaat te voorkomen. Dat commitment is gewenst op de volgende punten:

• Pro-actieve openbaarmaking van alle openbare informatie is het uiteindelijk streven (zoals nu reeds 
wettelijk helder omkaderd en versterkt door aankomende wetgeving). Open Data is onderdeel van die 
pro-actieve openbaarmaking, en betreft het vrijgeven voor hergebruik van de door de Gemeente 
Leeuwarden gepubliceerde gegevens. Die pro-actieve openbaarmaking is niet meteen en slechts 
geleidelijk te realiseren, maar wel richtinggevend.

• De Gemeente Leeuwarden brengt de door haar gepubliceerde informatie en data in het publieke 
domein door een Creative Commons 0 licentie te hanteren, in lijn met het staand beleid van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op dit thema. Afwijkingen van dit uitgangspunt 
worden gemotiveerd en expliciet besloten.

• Open Data wordt gezien als een beleidsinstrument.

• Het beschikbaar stellen van de capaciteit benodigd voor een Open Data steward.

Organisatorische stappen
Organisatorisch wordt het bestuurlijk commitment vertaald naar een praktische invulling. Dit betreft met name 
het verankeren van Open Data uitgangspunten in bestaande ‘check-lists’ bij de uitvoering van processen, 
waardoor de randvoorwaarden voor Open Data worden gerealiseerd:

• De sector Informatie Management neemt het streven naar pro-actieve openbaarmaking op in de lijst 
van criteria die gehanteerd worden bij het wijzigen danwel uitbreiden van de gemeentelijke 
informatievoorziening, of het vervangen danwel vernieuwen van applicaties.

• De sector Informatie Management, en niet de interne datahouder, maakt de afweging aangaande 
openbaarheid van gegevens in samenspraak met betrokkenen, en in lijn met de bestuurlijke 
uitgangspunten hierboven. Afwegingen over openbaarheid worden gemaakt met in Bijlage 3 gevoegde 
handreiking, en afwegingen met betrekking tot aansprakelijkheid worden gemaakt op basis van http://
www.forumstandaardisatie.nl/fileadmin/os/documenten/
Rapportage_open_data_en_aansprakelijkheid_def.pdf  
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• Contracten voor uitbestede werkzaamheden waarin de Gemeente Leeuwarden opdrachtgever is 
bevatten standaard bepalingen dat auteursrechten en databankrechten voor opgeleverde resultaten en 
verstrekte gegevens berusten bij de Gemeente Leeuwarden, zodat de gemeente als eigenaar over 
openbaarmaking kan beslissen.

• Inkoopcontracten bevatten standaard bepalingen dat de Gemeente Leeuwarden door inkoop 
verkregen gegevens voor hergebruik kan vrijgeven, en indien daarvan dient te worden afgeweken wordt 
hierover expliciet beslist en de motivatie gedocumenteerd („volg of leg uit”). Hiermee wordt bereikt dat 
op termijn (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, bij de vervanging van IT-systemen en software) Open 
Data standaard al is geregeld bij de inkoop, en er niet achteraf binnen de context van bestaande 
contracten onderhandeld moet worden over eventuele openbaarmaking.

• In subsidie-overeenkomsten of andere situaties waarbij de Gemeente Leeuwarden als financier 
optreedt worden door de Gemeente Leeuwarden standaard voorwaarden gesteld aan het beschikbaar 
stellen voor hergebruik van door de gesubsidieerde instelling gegenereerde gegevens. Open Data is zo 
een additionele tegenprestatie voor subsidiegelden.

• Het verdient aanbeveling om ook de ingediende WOB-verzoeken en verstrekte antwoorden te 
beschouwen als onderdeel van wat er op data.overheid.nl wordt gepubliceerd. Dit voorkomt dubbele 
verzoeken en antwoorden: er kan worden verwezen naar reeds gepubliceerd materiaal. Antwoorden op 
WOB-verzoeken zijn per definitie geheel openbaar, en het kan dus bijdragen aan het terugdringen van 
het aantal ontvangen WOB-verzoeken en aan de reductie van behandeltijd. 

• Projectplannen bevatten naast een informatie-paragraaf ook een data-paragraaf waarin wordt ingegaan 
op welke data tijdens het project naar verwachting beschikbaar komt, waar tijdens het project die data 
kan worden gepubliceerd voor hergebruik, en hoe deze data gedurende het project een rol speelt in de 
communicatie met, en als mogelijk instrument voor, stakeholders en burgers (verzamelen, delen, 
gebruik als interventie). 

• De Open Data inspanningen van de Gemeente Leeuwarden worden verbonden met de activiteiten rond 
Open Data in het kader van de Digitale Steden Agenda (werkgroep Open Data gemeenten), en de 
inspanningen van het nationaal Open Data portaal data.overheid.nl. Op deze wijze kunnen de 
activiteiten in Leeuwarden en elders in het land elkaar versterken.

	

Beleidsmatig gebruik van Open Data
Naast bestuurlijk commitment, en het verankeren van Open Data in de organisatorische structuur en 
randvoorwaarden, is de beleidsmatige inzet van Open Data van belang. Hier ook wordt de meerwaarde van 
Open Data voor de taken van de Gemeente Leeuwarden zelf gerealiseerd.

• Open Data wordt als beleidsinstrument gehanteerd (bijvoorbeeld rond bezuinigen, impact-meting, 
beleidsuitvoering, participatie)

• Beleidsadviseurs worden (mede door de Open Data steward en de interne community) bewust 
gemaakt van en getraind op het gebruik van Open Data in de context van beleidsvragen en de 
bijbehorende stakeholders

• Beleidsplannen bevatten een data-paragraaf waarin wordt ingegaan op welke data, relevant voor het 
onderhavige beleid, beschikbaar zou dienen te zijn aan de stakeholders in het veld (en derhalve 
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openbaar), en hoe die stakeholders worden geattendeerd op de mogelijkheden daarvan. Hoe de 
relevante Open Data wordt ingezet om bij te dragen aan de te bereiken beleidsdoelstellingen wordt 
verwoord (zie hoofdstuk met voorbeelden van gebruik in beleid)

• Beleidsevaluaties beschouwen ook het hergebruik van relevante Open Data, en maken daarbij de 
aannemelijke baten en besparingen zichtbaar.

• Stakeholders rond een beleidsvraagstuk worden door beleidsadviseurs actief gewezen op beschikbare 
Open Data, en de mogelijke potentie daarvan voor hun eigen activiteiten.
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 10. Community building
Voor het welslagen van Open Data in Leeuwarden is community building en versterking van het lokale netwerk 
een cruciaal ingrediënt.

Dit geldt uiteraard voor het betrekken van burgers en organisaties in de stad en regio, maar ook in de eigen 
gemeentelijke organisatie. Dit hoofdstuk geeft beknopt weer wat er reeds aan stappen is gezet op dit vlak, en 
adviseert over de rol van de Gemeente Leeuwarden en te nemen stappen voor de toekomst.

“Reflectiegroep”
In het raadsbesluit Omtinken 2.0 is als een van de te nemen stappen het formeren van een reflectiegroep 
genoemd, die bij kan dragen aan de te maken keuzes over de volgorde van publiceren van data, door 
voorkeuren en wensen te formuleren. Omdat de breedte van de aanwezige databestanden, en de breedte van 
potentieel in hergebruik geïnteresseerde partijen het lastig maakt om tot een dergelijke ‘reflectiegroep’ te komen 
met een vaste samenstelling, wordt geadviseerd om in plaats daarvan in te zetten op een lokale community 
waar gesprekken over wensen en behoeften kunnen plaatsvinden.

Externe community
Voor zowel de Gemeente Leeuwarden als voor potentiële hergebruikers in de stad is Open Data een nieuw 
thema, en dat betekent dat aan beide kanten ruimte nodig is voor beeldvorming en experimenteren, om 
zodoende de ervaring en vaardigheden op te bouwen om Open Data op een effectieve manier voor de stad 
Leeuwarden in te zetten. De ervaring leert bovendien dat interessante toepassingen vooral uit onverwachte hoek 
komen, en het is derhalve van belang open te staan voor contacten met nieuwe stakeholders en nieuwe 
groepen potentiële gebruikers van Open Data. Dit vergt het creëren van een ‘ruimte’ waarin informele 
gesprekken tussen gemeente en burgers plaats kunnen vinden, om samen Open Data vooruit te helpen.

Gedurende het onderzoek is reeds een start gemaakt met het vinden en bijeenbrengen van geïnteresseerde 
partijen. Tijdens een kennisnetwerk bijeenkomst georganiseerd door de Provincie Fryslân werd contact gelegd 
met diverse instellingen (Provincie, Partoer, UCF, Tresoar, Stenden etc.). On-line is in social media platforms 
(Twitter, LinkedIn, Ambtenaar 2.0, Pleio) gevraagd en gezocht naar Open Data geïnteresseerden in Leeuwarden, 
en er is contact gelegd met Frack.nl, de Friese hackerspace. 

Al deze mensen en organisaties zijn uitgenodigd in juni 2012 voor een informele ontmoeting. Daarbij werd zowel 
gesproken over het lopende onderzoek naar Open Data, als ook over de levende behoeften en ideeën. Als 
direct resultaat daarvan is er tussen Provincie Fryslân en Frack.nl overleg geweest over Open Data (http://
frack.nl/wiki/OpenDataGesprek1).

In juli 2012 zijn de uitkomsten van het onderzoek eveneens voor de externe community gepresenteerd, in 
aanwezigheid van de verantwoordelijk wethouder, en de raadsleden achter Omtinken 2.0. 

Als extra stap is door de onderzoekers op vrijwillige basis de website http://openleeuwarden.nl in het leven 
geroepen als on-line plek voor het samenbrengen van informatie en geïnteresseerden rond Open Data in 
Leeuwarden. Deze website zal worden overgedragen aan de community.

De rol van de Gemeente Leeuwarden in de externe community is vooral die van gelijkwaardig deelnemer. Het is 
contraproductief als de gemeente zelf de trekker probeert te zijn. Wel kan het nuttig zijn om als facilitator op te 
treden op diverse momenten, bijvoorbeeld door ruimte ter beschikking te stellen voor activiteiten. 

De externe community kan de gemeente helpen bij:
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• het formuleren van data-wensen en behoeften

• het plannen van data-releases

• het toetsen van nut en noodzaak van vervolgstappen

• het beantwoorden van interne vragen over Open Data

• bewustzijn creëren in Leeuwarden

• ideeën genereren voor hergebruik, en het bouwen van prototypes

• het organiseren van activiteiten rondom data-releases (hackdagen, toepassingen bouwen etc.)

• het benaderen en aanhaken van nieuwe doelgroepen en partijen.

Voor het functioneren van de externe community zijn een of meer (externe!) trekkers nodig (op dit moment heeft 
Frack.nl naar het lijkt die rol op zich genomen), en is het wenselijk dat er een ritme van informele bijeenkomsten 
wordt gezet, zodat geïnteresseerden elkaar regelmatig kunnen treffen en andere partijen makkelijk kunnen 
aanhaken. Zo’n ritme kan bestaan uit zogenaamde ‘Data Drinks’ (informele op onderlinge gesprekken gerichte 
bijeenkomsten in bijvoorbeeld een café of andere laagdrempelige locatie, die in diverse steden in Europa worden 
gehouden om contacten tussen alle betrokken stakeholders te stimuleren) of andere activiteiten, die eens in de 
6 weken plaatsvinden (maandelijks wordt vaak als ‘te vaak’ ervaren, eens in de 2 maanden als te ver uit elkaar). 
Dergelijke bijeenkomsten zijn bij voorkeur informeel en niet zwaar aangezet. Bij gebleken behoefte in de externe 
community kunnen door de betrokkenen daaromheen grotere activiteiten worden georganiseerd. Initieel is het 
vooral nodig een eenvoudig te realiseren plek te hebben waar de community met elkaar in gesprek kan raken, 
mensen elkaar vragen kunnen stellen en waar ideeën kunnen ontstaan.

De onderzoekers zullen na afloop van het onderzoek proberen de externe community van advies te dienen om 
de externe community op gang te brengen en te houden.

Interne community
Naast een extern netwerk dat dient als klankbord en plek voor dialoog is ook een intern netwerk nodig om Open 
Data te verankeren in de organisatie. Met name om Open Data te leren inzetten als beleidsinstrument is het van 
belang om een netwerk van ‘change-agents’ bij de diverse beleidsafdelingen op te bouwen, die na willen 
denken over hoe Open Data voor het eigen beleidswerk is in te zetten. 

Hierin is de Open Data steward de initiële trekker en degene die een ritme van informele (lunch-)bijeenkomsten 
kan zetten waar de mogelijkheden van Open Data ter sprake komen. Een dergelijk ritme kan een wat hogere 
frequentie hebben voor eenvoudigere activiteiten en een wat lagere frequentie voor activiteiten die meer 
organisatie vergen. 

Van groot belang is daarbij te streven naar het vergroten van het aantal contactmomenten, die elk op zich 
eenvoudig van karakter kunnen zijn. Denk bij eenvoudige activiteiten bijvoorbeeld aan het eens in de 2 weken in 
de kantine lunchen van de Open Data Steward met enkele hem al bekende in Open Data geïnteresseerde 
beleidsadviseurs of andere collega’s (met de open uitnodiging om gerust een andere collega mee te brengen), 
om zo het gesprek en het denken over Open Data op gang te houden en vragen te kunnen stellen. Het gaat 
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hier dus om activiteiten die zeer ‘licht’ van vorm zijn en nauwelijks organisatie vergen en ingebed zijn in de 
dagelijkse gang van zaken. Eens in de 2 of 3 maanden zou een iets grotere of een op concrete actie / een 
concreet resultaat gerichte bijeenkomst plaats kunnen vinden. Bijvoorbeeld een hergebruiker eens een 
toepassing laten demonstreren, of met beleidsadviseurs van een bepaalde afdeling in twee uur voorbereiden 
hoe zij hun stakeholders gaan benaderen om beschikbare data te gebruiken. Ook hier is het klein houden van 
de organisatorische inspanning het uitgangspunt. 

Bijeenkomsten zijn daarbij nooit bedoeld als vergaderingen, maar dienen de onderlinge uitwisseling van ideeën, 
ervaringen en het doen ontstaan van Open Data activiteiten binnen de eigen organisatie in de context van 
beleidsuitvoering. Uiteraard worden deze bijeenkomsten en activiteiten ook benut om het publicatieritme op 
gang te houden en te versterken. In juli 2012 is hiermee een begin gemaakt tijdens een workshop, waar naast 
het presenteren van het onderzoek ook een oefening is gedaan om op basis van vraagstukken en datasets 
nieuwe toepassingen te bedenken rond Open Data. Deze oefening gaf veel energie, en leverde bovendien een 
aantal contacten op met collega’s die met het thema verder lijken te willen.

De leden van de interne community zijn de ingang en ambassadeur voor Open Data in hun eigen 
beleidsafdeling. 

Voor de Open Data steward is de interne community van groot belang om:

• feedback te krijgen op specifieke vragen rond concrete datasets m.b.t. publicatie

• publicatiemomenten voor te bereiden

• gezamenlijk naar de rol van Open Data in beleidsvragen te zoeken

• de organisatorische en beleidsmatige inbedding van Open Data vooruit te helpen

• feedback te krijgen op welke data beleidsafdelingen graag gepubliceerd willen zien

• vragen te verzamelen die beleidsafdelingen hebben voor externe stakeholders en de externe 
community.

In het samenspel van interne community, Open Data steward en externe community ontstaat de energie en het 
enthousiasme om Open Data succesvol te maken, en ontstaat de ruimte om zonder te zware organisatorisch 
omkleding en overhead vooruitgang te boeken. De mens staat hierbij centraler dan organisatie. Dit komt het 
gewenste pad van geleidelijke invoering en realisatie ten goede.
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Over de auteurs
De in dit document beschreven werkzaamheden, resultaten en adviezen, zijn gerealiseerd door Ton Zijlstra 
(projectleider), Marc de Vries en Frank Verschoor.

Ton Zijlstra (projectleider) is veranderkundig adviseur met een voorkeur voor complexe kennis- en 
verandervraagstukken. Hij heeft een achtergrond in de techniek en wetenschapsfilosofie. Eerder werkte hij als 
kwaliteits- en kennismanager bij I&O Research, de geprivatiseerde afdeling onderzoek en statistiek van de 
Gemeente Enschede. Sinds 4 jaren houdt Ton zich met het thema Open Data bezig, dat hij beschouwt als een 
belangrijk verandervraagstuk voor de overheid t.a.v het interne functioneren en de relatie tussen burger en 
overheid. 

Hij werkt nationaal en internationaal aan Open Data, en geldt als een opinieleider, deskundige, en verbinder op 
dit gebied in Europa. Ton schreef de plannen voor data.overheid.nl, op verzoek van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken, en is momenteel o.a. projectleider en community steward voor het ePSIplatform.eu, in 
opdracht van de Europese Commissie. 

In Enschede, zijn woonplaats, stond hij mede aan de wieg van de aangenomen Open Data motie, en 
ondersteunt hij die gemeente bij de implementatie van die plannen. De tijd voor die werkzaamheden doneert hij 
als inwoner aan de stad. In 2011 startte hij een werkgroep van Nederlandse steden die met Open Data actief 
bezig zijn. 

Regelmatig presenteert hij in binnen- en buitenland over Open Data (zie http://slideshare.net/tonzijlstra), en hij 
beschikt over brede contacten met praktisch alle Open Data initiatieven in de EU.

Frank Verschoor ondersteunt al jaren overheden bij het verbeteren van dienstverlening aan burgers en 
bedrijven. Als projectleider, adviseur, verbinder en vernieuwer. Voor bijvoorbeeld de ministeries van Economische 
Zaken, Landbouw & Innovatie, Binnenlandse Zaken en Agentschap NL. Het organiseren en begeleiden van 
samenwerking vormt de rode draad door zijn werkzaamheden. 

Op het gebied van Open Data is Frank actief als aanjager van Open Data binnen (rijks)overheidsorganisaties. Hij 
(s)preekt regelmatig op bijeenkomsten en conferenties. Frank ziet een open mind als belangrijkste succesfactor 
voor Open Data, en ziet de grootste winst van Open Data in de primaire uitvoeringsketen van overheden. 

Hij was actief betrokken bij Apps for Amsterdam. Zie ook dit interview met Frank in het kader van de 
AppsvoorNederland competitie: http://www.appsvoornederland.nl/nieuws/open-data-interview-met-frank-
verschoor

Marc de Vries heeft een juridische en economische achtergrond. Hij houdt zich de laatste 15 jaar intensief 
bezig met toegang tot en het (her)gebruik van overheidsinformatie (Open Data), in de meest brede zin denkbaar. 

Dit deed hij met tal van hoeden op (adviseur, beleidsmaker, wetenschapper) en voor een breed palet van 
afnemers (de Europese Commissie, ministeries, uitvoeringsorganisaties, lokale overheden).

Tijdens deze periode heeft hij, met voortschrijdend inzicht, geleerd om, startend vanuit de politieke ambities en 
denkend vanuit de bestuurlijke en vooral ook economische realiteit naar het recht te kijken en aldus de regels te 
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zien als instrument voor oplossingen, overigens zonder daarbij de noodzakelijke juridische nauwkeurigheid uit 
het oog te verliezen. 

Marc publiceert regelmatig over het juridische kader rond hergebruik van overheidsinformatie en spreekt 
frequent op conferenties in Nederland en daarbuiten.
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Bijlage 1: Inventarisatie gegevensbestanden
als separaat bestand bijgevoegd

Bijlage 2: Thematische weergave inventarisatie gegevensbestanden
als separaat bestand bijgevoegd

Bijlage 3: Referentie voor datahouders
als separaat bestand bijgevoegd

Bijlage 4: Voorbeelden Open Data toepassingen op relevante beleidsterreinen
als separaat bestand bijgevoegd
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