
Bijlage 4

In hoodstuk 5 Open Data als waardevol beleidsinstrument van het rapport Open Data voor Leeuwarden wordt 
beschreven hoe Open Data is in te zetten als beleidsinstrument.  Deze bijlage bevat voorbeelden van gebruik 
van Open Data door derden die invloed en impact hebben op thema’s die ook van belang zijn in het 
Collegeprogramma van de Gemeente Leeuwarden. Zo wordt geïllustreerd hoe de Gemeente Leeuwarden voor 
de eigen beleidsdoelstellingen via het instrument Open Data effecten kan bereiken, doordat derden met de 
Open Data toepassingen realiseren. 

De uit het Collegeprogramma gekozen thema’s zijn:

• Participatie

• Bereikbaarheid

• Duurzaamheid (doelstelling in 2020 energie neutraal)

• Sluitende begroting / overschot 2014

• Maatschappelijk vastgoed

• Zelfredzaamheid vergroten

• Toerisme, cultuurhoofdstad 2018

Bijlage 4: Voorbeelden!



Thema Participatie

Frankfurt gestalten: Bürger machen Stadt

Frankfurt gestalten (http://www.frankfurt-gestalten.de/) is een platform waar burgers van Frankfurt over lokale 
aspecten van gedachten kunnen wisselen. Alle plannen en beleidsvoornemens in de stad zijn in de site 
opgenomen en voorzien van een locatie, zodat voor inwoners meteen zichtbaar is welke vraagstukken of 
plannen er spelen voor de eigen straat en buurt. Zo worden nieuwe gesprekken tussen buurtbewoners mogelijk, 
en raken bewoners bovendien betrokken bij beleidsplannen die hen rechtstreeks raken. Het platform is het 
initiatief van één inwoner van Frankfurt.

Bijlage 4: Voorbeelden!
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Thema Participatie

Crowdculture

Crowdculture (http://crowdculture.se/) is een hybride crowd-funding platform voor cultuurprojecten in 
Stockholm. Een deel van het stedelijk cultuurbudget blijft voorafgaand onbestemd (waar normaal de 
bestedingen een jaar in het voren vastliggen). Burgers kunnen aangeven welke cultuurprojecten ze in de stad 
zouden willen zien plaatsvinden, of zelf zouden willen uitvoeren, en daar zelf geld voor doneren, alsmede 
sponsors en investeerders bij zoeken. Vanuit het stedelijk budget worden dan projecten die voldoende steun 
genieten versterkt met publiek geld. Het gaat met name om kleine projecten, met een gemiddelde omvang van 
zo’n 2500 Euro. Dit platform is in gebruik sinds het eind van 2010.

Gegevens over het stedelijk cultuurbeleid, de budgetten en bestedingen, alsmede door burgers aangedragen 
informatie spelen een rol in de werking van de site. De site is opgezet door een NGO en het Zweedse 
innovatiefonds Vinnova.

Bijlage 4: Voorbeelden!
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Thema Participatie

Verbeter de Buurt

Verbeter de Buurt is een inmiddels bekende toepassing (en er zijn vergelijkbare toepassingen) waar burgers 
eenvoudig meldingen in de openbare ruimte kunnen doen. Gevaarlijke situaties, zwerfvuil, andere misstanden, 
worden gemeld, of ideeën ingediend. Problemen worden doorgegeven naar het daarvoor bestemde loket van 
de gemeente, en ideeën worden bij voldoende steun van andere inwoners eveneens ingediend. Terugmeldingen 
van de gemeente komen weer in de applicatie terecht. Deelnemende gemeenten laten Verbeterdebuurt.nl via 
een koppelvlak op hun eigen front- of mid-office systemen aansluiten (bijvoorbeeld het zaaksysteem), zodat 
meldingen in de reguliere gemeentelijke workflow terechtkomen. De applicatie werkt voor heel Nederland, in die 
gemeenten die deelnemen.

Bijlage 4: Voorbeelden!
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Thema Participatie

OmgevingsAlert

OmgevingsAlert (http://www.omgevingsalert.nl/) is een applicatie die vergunningsaanvragen in de eigen 
omgeving toont, zodat burgers tijdig op de hoogte zijn en tijdig kunnen reageren op aanvragen waar ze bezwaar 
tegen willen aantekenen. De applicatie werkt al voor zo’n 200 Nederlandse gemeenten die de bijbehorende 
gegevens publiceren. O.a. Provincie Fryslân publiceert gegevens die in de applicatie zijn opgenomen. (http://
www.omgevingsalert.nl/deelnemende-gemeenten)

Bijlage 4: Voorbeelden!
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Thema Bereikbaarheid

Park Shark

Park Shark (http://www.parkshark.nl/) gebruikt gegevens over parkeermogelijkheden, parkeertarieven, en 
beschikbaarheid alsmede door gebruikers aangedragen gegevens om in Amsterdam een weloverwogen keuze 
te maken voor een parkeerplaats. Daarbij kunnen bereikbaarheid, kosten, betaalmethode en loopafstand 
worden meegewogen in de beslissing. Park Shark is een voorbeeld uit een lange lijst van parkeerapplicaties 
voor allerlei Europese steden. Een aantal van die applicaties werken in meerdere steden in meerdere landen, 
waar lokale data met betrekking tot parkeren beschikbaar is.

Bijlage 4: Voorbeelden!
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Thema Bereikbaarheid

Slim Utrecht in

Slim Utrecht in (http://www.slimutrechtin.nl/) is een mobiele applicatie voor het vinden van een parkeerplaats op 
de P+R terreinen in Utrecht. Parkeergegevens (o.a. tarieven en beschikbare betaalmethoden) worden 
gecombineerd met gegevens over activiteiten in de stad, en de aansluiting met het openbaar vervoer van de 
parkeerplaats naar de plaats van bestemming.

.     

Bijlage 4: Voorbeelden!
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Thema Bereikbaarheid

Het snelste pontje

Multimodaal plannen om van de Amsterdamse binnenstad naar de noordkant van het IJ te komen en vice-
versa. Rekening houdend met de vaar- en wachttijden van de diverse pontveren wordt de optimale fietsroute 
van je huidige locatie naar je bestemming gevonden. Soms kan het immers handiger zijn om iets verder te 
fietsen, en zo sneller de pont te kunnen pakken over de rivier.

Bijlage 4: Voorbeelden!



Thema Bereikbaarheid

Chromaroma

Chromaroma is een spel voor gebruikers van de Londonse chipkaart voor het openbaar vervoer (Oyster card), 
en voor fietsers in de stad. In teams en individueel worden punten behaald door de gemaakte reisbewegingen, 
en de gekozen routes en de aangedane stations. De informatie op de chipkaart wordt hiervoor gebruikt. 
Tegelijkertijd kunnen aan de achterkant de opdrachten en puntentoekenning worden aangepast aan de actuele 
verkeersdrukte in het openbaar vervoer. Spelers kunnen zo worden verleid om een omleiding te volgen of de 
fiets te nemen, waarmee het algemene druktebeeld wordt beïnvloed.

Bijlage 4: Voorbeelden!



Thema Duurzaamheid (doelstelling in 2020 energie neutraal)

Sola

Sola (http://www.solidlinks.nl/ios/sola/nl.html) is een rekenhulp bij het bepalen van de mogelijkheden voor 
zonne-energie voor de eigen woning. De applicatie houdt rekening met de in Nederland per gemeente 
verschillende subsidie-mogelijkheden en neemt ook energie-besparingsmogelijkheden mee op basis van het 
energielabel van de woning.

Bijlage 4: Voorbeelden!
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Thema Duurzaamheid (doelstelling in 2020 energie neutraal)

Europe’s energy

Europe’s energy (http://energy.publicdata.eu/ee/) visualiseert data over de productie en het gebruik van energie 
in de Europese lidstaten. Met data van nutsbedrijven (zoals bijvoorbeeld door ENEL, de grootste 
energieproducent van Italië ook worden gepubliceerd) zou ook lokaal inzicht kunnen worden gegeven in de 
energie-huishouding van een stad, om zo een discussie over besparingsmogelijkheden te stimuleren. 

Bijlage 4: Voorbeelden!

http://energy.publicdata.eu/ee/
http://energy.publicdata.eu/ee/


Thema Duurzaamheid (doelstelling in 2020 energie neutraal)

Carbon Geiger

Carbon Geiger (http://itunes.apple.com/us/app/carbon-geiger/id434609750?mt=8&ls=1) is een applicatie die 
op basis van locatie in London laat zien welke bedrijven om je heen verantwoordelijk zijn voor veel uitstoot. 
Hierin wordt ook publieke informatie over de door het bedrijf verworven emissierechten en aangeschafte CO2- 
uitstootcertificaten betrokken. Het maakt de burger bewust van de grootste emissiebronnen in de eigen 
omgeving.

Bijlage 4: Voorbeelden!
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Thema Duurzaamheid (doelstelling in 2020 energie neutraal)

Husetsweb

Husetsweb  (http://husetsweb.dk/) is een (commerciële) on-line dienst waar Deense huizenbezitters snel een 
gedegen advies kunnen krijgen over het energie-zuiniger maken van hun woning. Daarbij worden diverse 
publieke databronnen gehanteerd (Kadaster, gemeentelijke plannen, plannen nutsbedrijven, lokale energie- 
productie en -verbruik, subsidieregelingen en het handelsregister). Resultaat is een advies over welke zinvolle 
aanpassingen mogelijk zijn (geen HR ketel als er stadsverwarming gepland is bijv.), welke 
financieringsmogelijkheden er zijn, en welke lokale aannemers in staat zijn de werkzaamheden uit te voeren.

Bijlage 4: Voorbeelden!

http://husetsweb.dk/
http://husetsweb.dk/


Thema Duurzaamheid (doelstelling in 2020 energie neutraal)

Fingal Bringbanks

Fingal Bringbanks (http://data.fingal.ie/Applications/Environment/Name,34145,en.aspx) geeft gedetailleerde 
informatie over afvalbrengpunten in de Ierse gemeente Fingal. De applicatie is vergelijkbaar met wat De Afval 
App (http://www.deafvalapp.nl/) voor de omgeving van Eindhoven en nabij België beoogt te doen. Hier geldt 
eveneens dat wanneer de Leeuwarder gegevens beschikbaar zijn, deze kunnen worden gebruikt in de 
bestaande applicatie voor Eindhoven en omgeving.

Bijlage 4: Voorbeelden!
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Thema Sluitende begroting / overschot 2014

Open Spending, „Where does my money go?” en ‚Armchair auditors’ 

Lokale overheden zijn in het Verenigd Koninkrijk sinds een jaar verplicht al hun uitgaven van 500 GBP of meer 
gedetailleerd als Open Data te publiceren. Dit om het publiek in staat te stellen na te gaan waar precies publiek 
geld aan wordt besteed. De verantwoordelijk minister riep het publiek op een ‚leger van woonkamer-auditors’ te 
vormen en zo de lokale overheden te ondersteunen en ter verantwoording te roepen. In verschillende plaatsen 
heeft dit tot het vinden van besparingsmogelijkheden, ontdekking van fraude, en nieuwe vragen en discussies in 
de gemeenteraad geleid, met gevolgen voor de daarop volgende begrotingscyclus. Initiatieven als Open 
Spending   en „Where does my money go?” (http://wheredoesmymoneygo.org/) maken het middels 
datavisualisatie eenvoudiger om financiële gegevens als deze voor iedereen inzichtelijk te maken. Open 
Spending heeft daarbij zelfs als doel wereldwijd uitgaven en begrotingen van overheden te visualiseren, en doet 
dat onder andere voor de Nederlandse Rijksbegroting (http://openspending.org/nl-budget).

Bijlage 4: Voorbeelden!
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Thema Sluitende begroting / overschot 2014

Bürgerhaushalt Stuttgart 

Bürgerhaushalt Stuttgart (https://www.buergerhaushalt-stuttgart.de/) en vergelijkbare projecten elders in 
Duitsland beogen burgers te betrekken bij de financiële planning van de stad. Initiatieven als deze kunnen 
mogelijk ‚de cirkel rondmaken’ die begint met het gedetailleerder inzicht geven in niet alleen de 
begrotingsposten maar ook de daadwerkelijke uitgaven van de stad.

Bijlage 4: Voorbeelden!
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Thema Sluitende begroting / overschot 2014

Groen-onderhoud in Enschede

Met enige regelmaat is in Enschede geopperd om burgers meer te betrekken bij het groen-onderhoud in de 
buurt van de eigen woning. Met name om de kosten van groenonderhoud terug te brengen, zonder het 
kwaliteitsniveau aan te tasten. In de praktijk komt het gesprek met de burger daarover nooit echt van de grond. 
Wat als alle data over onderhoudsactiviteiten, benodigde inspanning, kosten en mogelijke besparingen 
beschikbaar zou zijn? Dan is het voor het eerst mogelijk voor burgers om een echte afweging te maken of de 
eigen inzet de stad echt iets brengt, en of dat in verhouding is met de eigen benodigde inspanning. Met de 
beschikbaar gemaakte data kunnen nieuwe participatievormen ontstaan, of reeds bedachte participatievormen 
eindelijk in gang gezet worden, die impact hebben op de uitgaven van de stad.

Open Elm

Open Elm (http://www.openelm.org.im/) betrekt burgers op Isle of Man bij het beheer van bomen, met name het 
bestrijden van iepenziekte. Wandelaars kunnen rapporteren bij welke bomen ze symptomen zien, en foto’s 
indienen van de bomen die ze tegenkomen. Dit helpt het lokaal bestuur tegen geringere kosten een groter deel 
van het bomenbestand in de gaten te houden en de bestrijding van iepenziekte effectiever vorm te geven. 
Burgerparticipatie is hier ingezet om kostenreductie te bewerkstelligen.

Bijlage 4: Voorbeelden!
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Thema Maatschappelijk vastgoed

Sporthallen en andere faciliteiten in de stad, die in principe ook door inwoners kunnen worden benut, kennen 
geregeld onderbezetting. In Enschede lijkt een oorzaak daarvan te liggen in onbekendheid van de 
mogelijkheden, een lange doorlooptijd voor het maken van een reservering, en afwezigheid van actuele 
informatie over beschikbaarheid. Om de verhuur van met name ook onbemande sporthallen aan burgers te 
stimuleren, wordt daar momenteel gesproken of het publiceren van real-time beschikbaarheid kan helpen. Zodat 
een groepje voetballers uiteindelijk bijvoorbeeld op hun eigen Facebook-pagina een zaalvoetbal-uurtje kan 
plannen voor vanavond, omdat het waarschijnlijk gaat regenen volgens Buienradar.nl (ook een Open Data 
applicatie, gebaseerd op KNMI-gegevens).

Gelijksoortig kan zichtbaar maken van bestaande faciliteiten (zoals met bijvoorbeeld de Speeltuinvinder.nl), 
beschikbaarheid van faciliteiten, maar ook bijvoorbeeld leegstand van kantoorruimte (http://
www.appsforamsterdam.nl/themes/public-space) bijdragen aan betere benutting van in de stad aanwezige 
faciliteiten, en zo ook aan het rendement van voorzieningen en de activiteit in de stad.

Thema Zelfredzaamheid vergroten

Wheelmap

Wheelmap (Wheelmap.org) is een initiatief van enkele inwoners van Berlijn, om de toegankelijkheid voor 
rolstoelen van allerlei publieke gebouwen, voorzieningen, instellingen en bedrijven in kaart te brengen. Daarbij 
wordt gebruik gemaakt van publiek beschikbare gegevens (bijvoorbeeld via Open Street Map) en door 
gebruikers aangereikte informatie over daadwerkelijke toegankelijkheid. Gestart in Berlijn werkt de applicatie 
wereldwijd, al is uiteraard niet voor alle locaties ook daadwerkelijk data beschikbaar: daar waar data 
beschikbaar komt kan deze direct worden geïntegreerd. Voor Leeuwarden is de locatie van bushaltes, stations, 
onderwijsinstellingen, benzinepompen en speeltuinen reeds aangegeven op Wheelmap, maar ontbreekt 
toegankelijkheidsinformatie (zie onderstaande afbeelding).

Bijlage 4: Voorbeelden!
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Thema Toerisme en cultuurhoofdstad 2018

Vistory, Erfgoed op de kaart, Amsterdam 1572

Vistory (http://www.vistory.nl/) ontsluit cultureel erfgoed in een mobiele applicatie. Lopend door de stad toont 
Vistory historisch beeldmateriaal behorend bij de locatie waar de gebruiker zich op dat moment bevindt.  
Erfgoedopdekaart.nl ontsluit eveneens cultuurhistorische collecties voor een breed publiek door deze op diverse 
apparaten (website, mobiel, multi-touch tafels) op kaarten te ontsluiten. Amsterdam 1572 doet op kleinere 
schaal iets gelijksoortigs: het neemt de GPS positie van een mobiele telefoon en toont die op een 16e eeuwse 
kaart van Amsterdam (een versie voor Keulen en Brugge is door hetzelfde team gemaakt). Het materiaal wordt 
zo niet alleen ‚buiten’ het museum of archief gebracht, maar het maakt ook nieuwe toeristische wandelingen en 
gidsen mogelijk.   

Bijlage 4: Voorbeelden!
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Thema Toerisme en cultuurhoofdstad 2018

Marseille Cultuurhoofdstad 2013

Marseille is de culturele hoofdstad van Europa in 2013 (http://www.mp2013.fr/). In de aanloop naar 2013 is 
gekozen voor Open Data als uitgangspunt voor de uitwisseling van gegevens tussen de vele betrokken partijen, 
en als een manier om gegevens over activiteiten en programma’s herbruikbaar te maken voor kleinere 
doelgroepen en bijvoorbeeld niche-audiences. Dit betreft niet alleen de data rondom het programma zelf maar 
ook andere gegevens zoals met betrekking tot toerisme, verkeer, faciliteiten en voorzieningen. Dit reduceert de 
transactiekosten voor de betrokken kernpartijen, en maakt het tegelijkertijd mogelijk voor zeer veel verschillende 
partijen die niet direct bij de organisatie betrokken zijn toch aan het programma aan te haken en zo het 
momentum voor het jaar 2013 te versterken. (Zie http://share-psi.eu/slides/ITEMS.pdf) Zowel de stad Marseille 
als de regio Provence hebben in de aanloop naar 2013 daarom versneld een eigen Open Data programma 
opgetuigd. Alle bij de organisatie betrokken kernpartijen hebben zich verplicht tot Open Data als voorwaarde om 
deel te nemen. 

Bijlage 4: Voorbeelden!
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Thema Toerisme en cultuurhoofdstad 2018

Ravensburg Shopping Guide

Ravensburg Shopping Guide was een in 2011 als pilot beschikbaar gestelde mobiele gids voor winkelend 
publiek in de stad Ravensburg, uitgegeven door de winkeliersvereniging, als alternatief voor de bestaande 
papieren versie. Gegevens over winkelaanbod, openingstijden en horeca werden gecombineerd, en maakte het 
zo makkelijker voor bezoekers en toeristen zich in de stad te oriënteren, ook buiten de hoofdwinkelstraten. 
Tegelijkertijd was de achterliggende data ook weer beschikbaar voor ontwikkelaars die op de gegevens verder 
wilden bouwen, en werd gebruik gemaakt van semantische relaties (linked data) om informatie in context te 
kunnen tonen. In steden als New York City en Kopenhagen worden aan dit soort toepassingen ook bijvoorbeeld 
recente inspectie-rapporten over voedselveiligheid toegevoegd.

Bijlage 4: Voorbeelden!


