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1. De	  opdracht	  
	  
“Als	  adviseur	  ben	  je	  verantwoordelijk	  voor	  het	  opstellen	  van	  het	  advies	  mbt	  de	  
analyse	  van	  de	  markt,	  ofwel	  een	  overzicht	  van	  de	  huidige	  mogelijkheden	  op	  het	  
gebied	  van	  Open	  Data	  Infrastructuur	  en	  wat	  de	  meeste	  passende	  oplossing	  
momenteel	  is	  voor	  de	  gemeente	  Utrecht	  (implementatiescenario's).	  Dit	  als	  
onderdeel	  van	  het	  Vooronderzoek	  Informatievoorziening	  Open	  Data.”	  

Het	  project	  
Doel	  van	  het	  project	  is	  een	  informatievoorziening	  te	  definiëren	  (en	  uiteindelijk	  te	  
realiseren)	  die	  een	  efficiënt	  en	  helder	  publicatieproces	  van	  open	  datasets	  van	  de	  
gemeente	  Utrecht	  ondersteunt.	  	  
Via	  het	  beschikbaar	  en	  open	  stellen	  van	  datasets	  bevorderen	  van:	  

• de	  lokale	  economie;	  
• transparantie	  over	  het	  handelen	  van	  de	  overheid;	  	  
• bijdragen	  aan	  zelfsturing	  van	  de	  Utrechtse	  samenleving;	  
• nieuwe	  dienstverleningsconcepten	  en	  -‐toepassingen	  mogelijk	  maken	  

vanuit	  de	  markt;	  
• efficiency	  overheid	  verbeteren	  door	  hergebruik	  van	  datasets	  door	  de	  

overheid	  zelf.	  
	  
Het	  gaat	  om	  een	  informatievoorziening	  die	  het	  publiceren	  van	  kopieën	  van	  
interne	  datasets	  van	  de	  gemeente	  Utrecht	  ondersteunt	  en	  die	  het	  voor	  de	  
hergebruiker	  mogelijk	  maakt	  om	  toegang	  te	  krijgen	  tot	  de	  datasets,	  met	  services	  
zoals:	  

• zowel	  downloaden	  van	  integrale	  datasets	  
• als	  opvragingen	  via	  een	  API/webservice;	  	  
• met	  een	  standaard	  set	  metadata,	  gekoppeld	  aan	  de	  dataset;	  	  
• met	  terugmeldmogelijkheid	  van	  fouten	  in	  de	  dataset	  door	  de	  gebruiker;	  
• uploadmogelijkheid	  van	  datasets	  door	  niet	  gemeentelijke	  partijen;	  	  
• met	  visualisatietools,	  als	  ondersteuning	  van	  de	  doelstelling	  

‘transparantie’;	  	  
• met	  community	  ondersteuningstools,	  zoals	  forum,	  stemmen,	  e.d.	  Dit	  om	  

een	  regionale	  open	  data	  community	  te	  ondersteunen.	  	  
	  
Gedacht	  wordt	  om	  de	  realisatie	  van	  de	  Open	  Data	  faciliteit	  in	  een	  groeimodel	  uit	  
te	  voeren.	  Via	  een	  aantal	  stappen	  vollediger	  maken	  van	  de	  mogelijkheden	  van	  de	  
Informatievoorziening	  en	  omvang	  van	  de	  services.	  

2. De	  Utrechtse	  context	  
	  
Gemeente	  Utrecht	  is	  sinds	  begin	  2012	  voorzichtig	  actief	  op	  het	  gebied	  open	  data.	  
De	  gemeente	  heeft	  onder	  meer:	  

• verschillende	  interne	  awareness	  workshops	  georganiseerd,	  onder	  andere	  
met	  de	  diensten	  Stadswerken	  en	  Stadsontwikkeling.	  	  

• geparticipeerd	  in	  het	  evenement	  Utrecht	  Open(t)	  Data	  waar	  sessies	  met	  
externe	  stakeholders	  zijn	  georganiseerd.	  	  
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• Meerdere	  datasets	  zijn	  beschikbaar	  gesteld	  via	  GemGids	  
(http://goo.gl/Uh976X)	  en	  JijMaaktUtrecht.nl	  
(http://www.jijmaaktutrecht.nl).	  	  

	  
Enkele	  datasets	  worden	  ook	  daadwerkelijk	  hergebruikt.	  2CoolMonkeys	  
bijvoorbeeld	  –	  een	  actieve	  Utrechtse	  appbouwer	  –	  heeft	  al	  meerdere	  
toepassingen	  met	  o.a.	  Utrechts	  data	  gemaakt	  zoals	  de	  Bomenapp	  
(http://www.bomenapp.nl),	  de	  Koopsomapp	  (http://koopsomapp.nl/)	  	  en	  de	  
visualisatie	  van	  het	  databestand	  met	  objecten	  in	  de	  openbare	  ruimte	  
gevisualiseerd	  (http://www.utrechtopent.nl/).	  	  
	  
Utrecht	  kent	  bovendien	  een	  betrokken	  open	  data	  community	  met	  partijen	  die	  
elkaar	  weten	  te	  vinden,	  die	  al	  hebben	  laten	  zien	  bereid	  te	  zijn	  energie	  te	  steken	  
in	  een	  duurzaam	  Utrechts	  open	  data	  huishouden.	  Denk	  hierbij	  onder	  andere	  aan	  
Utrecht	  Inc.,	  Setup,	  de	  UU	  Open	  Data	  School,	  de	  HKU,	  2CoolMonkeys,	  The	  Green	  
Land,	  OpenInc	  en	  Infranavigator.	  Daarnaast	  staat	  open	  data	  op	  de	  agenda	  van	  de	  
Economic	  Board	  Utrecht,	  niet	  onbelangrijk	  voor	  de	  verbinding	  met	  het	  Utrechtse	  
bedrijfsleven.	  	  
	  
Op	  aangeven	  van	  D66	  Utrecht	  (Bram	  Fokke)	  heeft	  dit	  geleid	  tot	  een	  raadsbesluit	  
over	  open	  data	  op	  16	  september	  2013.	  Daarin	  heeft	  de	  raad	  besloten	  om:	  
1 vanuit	  de	  gemeente	  'ruwe	  data(sets)'	  als	  zogeheten	  'open	  data'	  beschikbaar	  

te	  stellen	  aan	  externe	  hergebruikers	  op	  een	  portal,	  volgens	  onderstaande	  
principes:	  

a. volgens	  het	  principe	  'ja,	  tenzij…';	  
b. zonder	  tegenprestatie	  te	  verlangen;	  
c. met	  in	  achtneming	  van	  de	  bescherming	  van	  persoonsgegevens	  en	  
d. met	  beheersing	  van	  de	  risico's	  van	  de	  eventuele	  

aansprakelijkheidsstelling,	  en	  
2 het	  college	  op	  te	  dragen	  bij	  het	  uitvoeren	  van	  open	  data-‐activiteiten	  alert	  te	  

zijn	  op	  co-‐financieringsmogelijkheden	  vanuit	  Europa	  en	  een	  structurele	  
samenwerkingsvorm	  met	  andere	  partijen	  in	  stad/regio	  opzetten	  om	  het	  
concept	  van	  open	  data	  operationeel	  te	  maken	  en	  door	  te	  ontwikkelen.	  	  

	  
Het	  moet	  gezegd	  dat	  dit	  besluit	  in	  de	  letterlijke	  zin	  zich	  beperkt	  tot	  het	  realiseren	  
van	  een	  technische	  voorziening	  waarmee	  data	  toegankelijk	  gemaakt	  wordt.	  Om	  
open	  data	  te	  laten	  werken	  voor	  de	  stad	  is	  echter	  meer	  nodig.	  Vooral	  mensen	  die	  
beweging	  kunnen	  creëren,	  die	  de	  databehoefte	  ‘ruiken’	  en	  kunnen	  vertalen!	  
Mensen	  die	  actieve	  openbaarmaking	  najagen,	  intern	  en	  extern	  hergebruik	  van	  
data	  stimuleren,	  vraag	  en	  aanbod	  bij	  elkaar	  kunnen	  brengen.	  Het	  gaat	  namelijk	  
niet	  vanzelf.	  
	  
In	  de	  projectbeschrijving	  wordt	  een	  voorziening	  beschreven	  met	  een	  zevental	  
services.	  Zuiver	  beschouwd	  vallen	  alleen	  de	  eerste	  vier	  binnen	  het	  besluit:	  

• zowel	  downloaden	  van	  integrale	  datasets	  
• als	  opvragingen	  via	  een	  API/webservice;	  	  
• met	  een	  standaard	  set	  metadata,	  gekoppeld	  aan	  de	  dataset;	  	  
• met	  terugmeldmogelijkheid	  van	  fouten	  in	  de	  dataset	  door	  de	  gebruiker;	  
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De	  onderstaande	  andere	  drie	  zijn	  extra	  services.	  Hoe	  hier	  mee	  om	  te	  gaan	  wordt	  
verder	  in	  dit	  advies	  benoemd.	  

• uploadmogelijkheid	  van	  datasets	  door	  niet	  gemeentelijke	  partijen;	  	  
• met	  visualisatietools,	  als	  ondersteuning	  van	  de	  doelstelling	  

‘transparantie’;	  	  
• met	  community	  ondersteuningstools,	  zoals	  forum,	  stemmen,	  e.d.	  Dit	  om	  

een	  regionale	  open	  data	  community	  te	  ondersteunen.	  	  

3. Onze	  visie	  op	  open	  data	  
	  
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.	  	  
	  
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	  
hergebruik	  binnen	  de	  eigen	  organisatie.	  Het	  plaatst	  open	  data	  in	  de	  context	  van	  
de	  relatie	  tussen	  de	  overheid	  en	  burgers	  en	  organisaties.	  Dit	  maakt	  open	  data	  bij	  
uitstek	  ook	  een	  instrument	  voor	  de	  aanpak	  van	  gemeentelijke	  vraagstukken	  en	  
de	  verbetering	  van	  gemeentelijke	  uitvoeringsprocessen	  en	  dienstverlening.	  
	  
Hoewel	  hergebruik	  van	  overheidsinformatie	  en	  open	  data	  al	  geruime	  tijd	  
ondersteund	  worden	  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	  te	  leren	  van	  elders	  reeds	  opgedane	  ervaring	  en	  waar	  mogelijk	  
bestaande	  voorzieningen	  te	  hergebruiken.	  	  
	  
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	  
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realiseren.	  Open	  data	  dient	  in	  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	  enkele	  uitgangspunten	  die	  relevant	  zijn	  bij	  de	  
implementatie	  van	  open	  data:	  

• 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	  en	  begint	  direct	  met	  wat	  reeds	  
voorhanden	  is.	  Dit	  maakt	  handelen	  in	  het	  nu	  mogelijk,	  zonder	  structurele	  
inbedding	  uit	  het	  oog	  te	  verliezen;	  	  

• 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	  en	  
andere	  stakeholders.	  

4. Praktijk	  van	  andere	  gemeenten	  
	  
Sinds	  2011	  hebben	  verschillende	  gemeenten	  al	  in	  meer	  en	  mindere	  mate	  
stappen	  gezet	  op	  het	  gebied	  van	  open	  data.	  Onder	  aanvoering	  van	  Amsterdam,	  
Enschede	  en	  Rotterdam.	  Utrecht	  kan	  slim	  gebruik	  maken	  van	  de	  ervaringen	  in	  
deze	  gemeenten.	  Hieronder	  wordt	  de	  stand	  van	  zaken	  van	  vijf	  gemeenten	  kort	  
uiteengezet:	  Enschede,	  Rotterdam,	  Amsterdam,	  Den	  Haag	  en	  Groningen.	  

Enschede	  	  
Platform:	  Open	  Data	  Enschede	  
http://opendata.enschede.nl	  	  
Sinds:	  begin	  2012	  
Datasets:	  23	  op	  alfabetische	  volgorde	  
Services:	  	  dataportaal,	  viewer	  op	  de	  geodata	  (Google	  Maps)	  
Financiering:	  Enschede	  Bestuursondersteuning	  en	  IM	  	  
Organisatie:	  Enschede	  IM	  
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De	  gemeenteraad	  van	  Enschede	  heeft	  al	  in	  2011	  een	  motie	  aangenomen	  
waardoor	  het	  vrijgeven	  van	  open	  data	  in	  gang	  gezet	  kon	  worden.	  De	  Open	  Data	  
activiteiten	  werden	  vanuit	  de	  afdeling	  informatiemanagement	  georganiseerd	  als	  
een	  pilot	  en	  met	  de	  lancering	  van	  het	  platform	  werd	  eigenlijk	  het	  eindpunt	  van	  
die	  pilot	  bereikt	  (sindsdien	  liggen	  de	  werkzaamheden	  min	  of	  meer	  stil,	  tenzij	  er	  
een	  directe	  aanleiding	  is	  iets	  te	  doen,	  bijvoorbeeld	  bij	  een	  Wob-‐verzoek).	  Er	  is	  op	  
dit	  moment	  dan	  ook	  geen	  echte	  'eigenaar'	  van	  Open	  Data:	  het	  is	  niet	  formeel	  
belegd,	  en	  het	  wordt	  er	  bij	  gedaan	  door	  (intrinsiek	  gemotiveerde)	  ambtenaren	  
binnen	  IM.	  Dat	  neemt	  niet	  weg	  dat	  er	  wel	  nog	  steeds	  bestuurlijke	  dekking	  is:	  
Open	  Data	  staat	  als	  prioriteit	  in	  de	  programmabegroting.	  
	  
Voor	  het	  portaal	  is	  een	  additionele	  dataserver	  in	  de	  DMZ	  (die	  dus	  van	  buitenaf	  
bereikbaar	  is)	  ingericht,	  en	  (ETL-‐)scripts	  die	  de	  data	  uit	  de	  back-‐office	  systemen	  
naar	  die	  dataserver	  verplaatsen.	  Voorts	  moest	  het	  uiterlijk	  van	  het	  portaal	  
worden	  aangepast	  aan	  de	  huisstijl	  binnen	  het	  bestaande	  content	  
managementsysteem	  van	  de	  gemeentelijke	  website.	  Een	  plaatje	  van	  de	  
architectuur	  is	  opgenomen	  in	  bijlage	  1.	  
	  
Enschede	  heeft	  het	  proces	  van	  data	  publiceren	  onder	  de	  motorkap	  goed	  
georganiseerd	  maar	  door	  gebrek	  aan	  capaciteit	  blijft	  de	  hoeveelheid	  data	  en	  het	  
hergebruik	  achter.	  Wat	  ze	  zelf	  zeggen:	  “Wat	  er	  gepubliceerd	  is	  wordt	  
automatisch	  bijgewerkt,	  iets	  waar	  andere	  steden	  een	  voorbeeld	  aan	  mogen	  
nemen.	  Maar	  de	  hoeveelheid	  data	  die	  beschikbaar	  wordt	  gesteld	  groeit	  uiterst	  
langzaam,	  met	  name	  omdat	  er	  intern	  geen	  tijd	  beschikbaar	  is	  en	  er	  nogal	  wat	  
bezuinigingsdruk	  op	  de	  gemeente	  staat.”	  	  
	  
Het	  benodigde	  budget	  voor	  de	  inrichting	  van	  de	  systemen	  en	  de	  organisatie	  was	  
initieel	  zo	  klein	  (<	  €20.000)	  dat	  het	  onder	  bestuursondersteuning	  geboekt	  is.	  
Omdat	  het	  in	  eerste	  instantie	  een	  reactie	  was	  op	  een	  raadsmotie.	  
	  
Enschede	  heeft	  een	  actieve	  externe	  open	  data	  community.	  Smeerolie	  zijn	  de	  
maandelijkse	  datadrinks	  met	  iedere	  keer	  een	  ander	  thema.	  Deze	  drinks	  worden	  
door	  de	  community	  zelf	  georganiseerd	  en	  gaan	  al	  bijna	  drie	  jaar	  mee.	  De	  
community	  heeft	  een	  eigen	  WordPress	  blogsite	  http://opendataenschede.nl/	  die	  
ook	  onderhouden	  wordt.	  

	  

Rotterdam	  
Platform:	  Rotterdam	  Open	  Data	  Store	  
http://www.rotterdamopendata.nl	  	  
Sinds:	  zomer	  2012	  

Om	  mee	  te	  nemen:	  
Enschede	  bewijst	  dat	  zonder	  menselijke	  inzet	  open	  data	  niet	  gaat	  ‘vliegen’.	  
Maar	  als	  mensen	  het	  ‘erbij	  doen’,	  het	  niet	  ‘officieel	  belegd’	  is,	  loopt	  het	  op	  een	  
gegeven	  moment	  ook	  vast.	  Het	  organiseren	  van	  structurele	  capaciteit	  en	  
middelen	  is	  dan	  ook	  een	  randvoorwaarde.	  Houdt	  bij	  aanvang	  rekening	  met	  
een	  incubatietijd	  voor	  open	  data	  van	  vier	  jaar.	  	  
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Datasets:	  156	  thematisch	  (m.n.	  van	  archief,	  stadsontwikkeling,	  stadsbeheer)	  
Services:	  dataportaal,	  delen	  van	  ideeën;	  delen	  van	  apps;	  data-‐aanvraagformulier;	  
forum.	  
Financiering:	  1e	  jaar	  Gemeente,	  HR	  RAAK,	  EFRO	  (EU)	  –	  nu	  op	  budget	  CIO	  	  
Samenwerkingspartner(s):	  o.a.	  Hogeschool	  Rotterdam,	  Almende,	  Sense	  OS.	  
	  
Rotterdam	  was	  de	  eerste	  gemeente	  met	  een	  uitgebreid	  open	  data	  platform.	  De	  
Rotterdam	  Open	  Data	  Store	  geeft	  niet	  alleen	  toegang	  tot	  datasets	  maar	  is	  ook	  
ingericht	  om	  de	  community,	  de	  hergebruikers	  te	  ondersteunen.	  Het	  eerste	  jaar	  
was	  er	  heel	  veel	  dynamiek	  rondom	  de	  Data	  Store.	  Veel	  evenementen,	  veel	  data	  
en	  veel	  aandacht	  van	  buitenaf.	  Ook	  het	  brede	  samenwerkingsverband	  leek	  een	  
succesfactor.	  De	  kar	  werd	  getrokken	  door	  een	  groep	  enthousiaste	  mensen	  en	  de	  
financiële	  dekking.	  Belangrijk	  in	  Rotterdam	  was	  en	  is	  de	  bestuurlijke	  support	  
van	  open	  data	  wethouder	  Korrie	  Louwes.	  
	  
Kijkend	  naar	  de	  huidige	  activiteiten	  op	  het	  portal	  lijkt	  de	  energie	  weggeëbd.	  	  Het	  
merendeel	  van	  de	  datasets	  zijn	  bijvoorbeeld	  niet	  up	  to	  date	  en	  er	  komt	  weinig	  
nieuwe	  data	  vrij.	  	  
	  
De	  oorzaak	  hiervan	  is	  meerledig:	  	  

• enkele	  key-‐spelers,	  zowel	  binnen	  de	  gemeente	  als	  de	  Hogeschool,	  zijn	  
gestopt	  en	  niet	  vervangen;	  	  

• open	  data	  heeft	  geen	  prioriteit	  meer	  binnen	  de	  Hogeschool	  Rotterdam,	  de	  
belangrijkste	  partner	  in	  het	  project;	  

• de	  subsidie	  is	  gestopt;	  
• Het	  platform	  in	  de	  huidige	  vorm	  past	  niet	  in	  het	  shared	  service	  center	  van	  

de	  gemeente.	  	  
	  
Overigens	  wil	  dit	  niet	  zeggen	  dat	  binnen	  de	  gemeente	  Rotterdam	  de	  urgentie	  
voor	  open	  data	  weg	  is.	  Integendeel.	  De	  gemeente	  heeft	  een	  open	  data	  manager	  
rondlopen	  en	  het	  staat	  hoog	  op	  de	  bestuurlijke	  agenda.	  Rotterdam	  zit	  in	  een	  
transitie	  naar	  een	  nieuwe	  modus.	  Waar	  voor	  de	  Rotterdam	  Open	  Data	  Store	  
gezocht	  wordt	  naar	  een	  andere	  structurele	  oplossing	  (financieel,	  
organisatorisch)	  en	  nieuwe	  samenwerking	  met	  ‘de	  markt’.	  
	  
Als	  bijlage	  is	  ter	  inspiratie	  de	  architectuur	  van	  de	  datastore	  opgenomen.	  De	  
hosting	  van	  het	  platform	  vindt	  buiten	  de	  gemeente	  plaats.	  Het	  datamanagement	  
wordt	  afgehandeld	  met	  behulp	  van	  een	  CKAN	  data	  catalogus	  (http://ckan.org).	  
Deze	  kan	  naast	  data	  aanbieden,	  ook	  data	  opslaan.	  Bovendien	  kunnen	  meerdere	  
partijen	  dan	  alleen	  de	  gemeente	  data	  aanbieden.	  Het	  is	  daarbij	  wel	  de	  vraag	  of	  de	  
gemeente	  dat	  moet	  faciliteren.	  
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Amsterdam	  
Project:	  het	  Open	  Data	  Exchange	  (ODE)	  
Platform:	  Amsterdam	  Open	  Data	  
http://www.amsterdamopendata.nl	  	  
Opdrachtgever	  en	  uitvoering:	  Amsterdam	  Economic	  Board	  
Sinds:	  2013	  
Datasets:	  131	  thematisch	  
Services:	  dataportaal,	  delen	  van	  ideeën;	  delen	  van	  apps;	  data-‐aanvraagformulier;	  
forum.	  
Financiering:	  met	  name	  Europees	  Fonds	  voor	  Regionale	  Ontwikkeling	  
Samenwerkingspartner(s):	  Amsterdam	  Economic	  Board,	  Waag	  Society,	  Vrije	  
Universiteit	  Amsterdam,	  Universiteit	  van	  Amsterdam	  en	  2CoolMonkeys	  
Techniek:	  Liferay	  en	  CKAN	  
	  
Het	  Open	  Data	  exchange	  programma	  is	  het	  gemeentebrede	  Open	  data	  
programma	  wat	  ondergebracht	  is	  bij	  de	  Amsterdam	  Economic	  Board.	  Daarnaast	  
kennen	  de	  verschillende	  stadsdelen	  ook	  hun	  eigen	  open	  data	  agenda.	  Dat	  maakt	  
ook	  dat	  er	  verschillende	  initiatieven	  naast	  elkaar	  lopen.	  
	  
De	  Amsterdam	  Open	  Data	  platform	  is	  gebouwd	  door	  een	  team	  van	  ontwikkelaars	  
van	  Rotterdam	  Community	  Solutions.	  RCS	  heeft	  ook	  de	  Rotterdam	  Open	  Data	  
Store	  mee	  ontwikkeld.	  Het	  datamanagement	  loopt	  via	  CKAN.	  
	  
Naast	  dat	  het	  platform	  een	  eigen	  CKAN	  catalogus	  heeft	  wordt	  vanuit	  het	  platform	  
gelinkt	  naar	  verschillende	  andere	  Amsterdamse	  open	  dataservices	  zoals	  
http://www.opendatakaart.nl	  en	  http://maps.amsterdam.nl/open_geodata/.	  
Opendatakaart.nl	  was	  een	  initiatief	  van	  stadsdeel	  West	  en	  is	  nu	  geadopteerd	  
door	  het	  Open	  Data	  Exchange	  programma.	  
	  
Amsterdam	  heeft	  al	  een	  aanzienlijk	  trackrecord	  op	  het	  gebied	  van	  open	  data.	  Met	  
name	  door	  de	  stimulerende	  activiteiten	  van	  Hack	  de	  Overheid	  (o.a.	  Apps	  for	  …)	  

Om	  mee	  te	  nemen:	  
• Verken	  goed	  wat	  je	  publieke	  taak	  is	  als	  gemeente	  en	  richt	  hiervoor	  bij	  

aanvang	  het	  minimale	  daarvoor	  in.	  Open	  data	  wordt	  niet	  gedreven	  door	  
techniek.	  Binnen	  de	  nieuwe	  samenwerkingen,	  netwerken	  die	  door	  mensen	  
ontstaan	  in	  de	  stad	  –	  waarin	  de	  gemeente	  een	  van	  de	  stakeholders	  is	  –	  
worden	  eventuele	  aanvullende	  behoeften	  aan	  andere	  ondersteunende	  
voorzieningen	  vanzelf	  zichtbaar.	  Dat	  pak	  je	  dan	  ook	  met	  elkaar	  op.	  

• Als	  je	  samenwerkt,	  doe	  dat	  met	  de	  juiste	  partijen.	  Vooral	  datahouders	  en	  
hergebruikers	  zijn	  nuttige	  partners.	  Onderwijs	  en	  datadienstverleners	  zijn	  
secundair.	  

• Het	  daadwerkelijke	  potentieel	  voor	  open	  data	  ligt	  in	  de	  beleidsvelden,	  de	  
business	  van	  de	  gemeente	  en	  de	  externe	  stakeholders	  (commercieel	  en	  
maatschappelijk)	  die	  bezig	  zijn	  met	  het	  oplossen	  van	  actuele	  
vraagstukken.	  Dat	  zijn	  de	  partijen	  die	  betrokken	  en	  geactiveerd	  moeten	  
worden.	  	  
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en	  WAAG	  Society	  (o.a.	  Picnic,	  CitySDK).	  Vanuit	  de	  gemeente	  zijn	  vooral	  de	  
stadsdelen	  West,	  Centrum	  en	  de	  Dienst	  Infrastructuur,	  Verkeer	  en	  Vervoer	  
(DIVV)	  vanaf	  het	  begin	  actief.	  	  
	  

	  

Den	  Haag	  
Platform:	  Columby	  (open	  source	  community	  platform)	  	  
https://beta.columby.com/explore/organisation/gemeente-‐den-‐haag	  	  
Opdrachtgever:	  Gemeente	  Den	  Haag	  
Uitvoering:	  Columby	  
Sinds:	  zomer	  2013	  
Datasets:	  16	  	  
Services:	  dataregister,	  datastore,	  viewer,	  forum,	  data	  publisher,	  tooling.	  
Techniek:	  	  
	  
Op	  het	  gebied	  van	  open	  data	  is	  gemeente	  Den	  Haag	  bescheiden	  doch	  actief.	  Een	  
aantal	  sets	  zijn	  vrijgegeven	  en	  er	  vindt	  samenwerking	  plaats	  met	  de	  Haagse	  
Hogeschool	  en	  provincie	  Zuid	  Holland.	  	  
	  
Medio	  dit	  jaar	  heeft	  Den	  Haag	  gekozen	  voor	  het	  sympathieke	  open	  data	  platform	  
Columby.	  Columby	  is	  een	  open	  source	  platform	  wat	  in	  principe	  door	  iedereen	  
gebruikt	  en	  hergebruikt	  kan	  worden.	  Eenvoudig,	  zonder	  al	  te	  veel	  inspanningen.	  
En	  dat	  is	  ook	  het	  doel	  van	  Columby,	  de	  meest	  eenvoudige	  dataportal	  van	  
Nederland	  maken.	  Het	  is	  nog	  een	  betaversie.	  Het	  gebruik	  van	  de	  
basisfunctionaliteit	  (waarvan	  niet	  duidelijk	  is	  wat	  er	  onder	  valt)	  is	  en	  blijft	  gratis,	  
per	  2014	  kan	  een	  abonnement	  worden	  afgesloten	  voor	  extra	  functionaliteiten	  
(nog	  te	  specificeren).	  

Om	  mee	  te	  nemen:	  
Vanuit	  verschillende	  open	  data	  initiatieven	  –	  die	  veelal	  ook	  tegelijkertijd	  in	  
ontwikkeling	  zijn	  –	  wordt	  een	  beroep	  gedaan	  op	  gemeentelijke	  data.	  Voor	  
Amsterdam	  zijn	  dat	  er	  sowieso	  al	  vier	  (Amsterdam	  Open	  Data	  portaal,	  
Opendatakaart.nl,	  CitySDK	  en	  Data.overheid.nl).	  Natuurlijk	  kennen	  ze	  ieder	  
hun	  specifieke	  eigenschappen,	  doelen	  en	  doelgroepen.	  Maar	  in	  de	  toekomst	  
gaan	  daarin	  verschuivingen	  plaats	  vinden,	  vallen	  er	  initiatieven	  af	  (omdat	  de	  
subsidie	  op	  is	  bijvoorbeeld)	  en	  komen	  er	  diensten	  bij.	  Als	  gemeentelijke	  
dataleverancier	  wil	  je	  daar	  niet	  afhankelijk	  van	  zijn	  maar	  	  juist	  flexibel	  
kunnen	  meebuigen,	  met	  de	  dynamiek	  in	  de	  omgeving.	  Dat	  kan	  door	  de	  
datapublicatie	  te	  scheiden,	  zo	  te	  organiseren	  (zelf!)	  dat	  meerdere	  platforms	  
bediend	  kunnen	  worden.	  En	  je	  niet	  afhankelijk	  bent	  van	  de	  grillen	  van	  een	  
project.	  
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Groningen	  
Platform:	  Groningen	  Open	  Data	  
http://data.groningen.nl	  	  
Opdrachtgever:	  provincie	  en	  gemeente	  Groningen	  
Sinds:	  november	  2013	  
Datasets:	  65	  (59	  van	  de	  provincie	  en	  6	  van	  de	  gemeente)	  
Services:	  dataregister,	  datastore,	  viewer,	  forum,	  data	  publisher,	  tooling.	  
Techniek:	  WordPress	  
Samenwerking:	  Gemeente	  en	  provincie	  Groningen,	  OpeningUp,	  Interreg	  IVB	  Nort	  
Sea	  Region	  Programme	  (EU)	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Om	  mee	  te	  nemen:	  
Het	  voordeel	  van	  platforms	  als	  Columby	  en	  ook	  CitySDK	  
(http://dev.citysdk.waag.org/)	  is	  dat	  je	  zelf	  naast	  een	  dataserver	  niets	  hoeft	  
te	  ontwikkelen	  en	  dat	  data-‐	  en	  technologische	  expertise	  aanwezig	  en	  
aanwendbaar	  is.	  Nadeel	  is	  dat	  het	  minder	  lokaal,	  van	  ons,	  voelt.	  Maar	  ook	  
daar	  zijn	  oplossingen	  voor	  te	  maken.	  Aandachtspunten	  zijn	  de	  continuïteit	  en	  
de	  doorontwikkeling	  van	  de	  infrastructuur	  en	  services.	  Het	  afbreukrisico	  bij	  
een	  commerciële	  platform	  (Columby)	  ontstaat	  als	  de	  business	  case	  tegenvalt	  
of	  niet	  te	  maken	  is.	  Gesubsidieerde	  projecten	  zoals	  CitySDK	  zijn	  gewaarborgd	  
zolang	  de	  subsidie	  strekt.	  Daarna	  ontstaat	  vaak	  een	  probleem.	  Overigens	  
meldt	  CitySDK	  dat	  het	  inrichten	  van	  en	  de	  overdracht	  naar	  een	  duurzame	  
(beheer)organisatie	  onderdeel	  is	  van	  het	  project.	  

Om	  mee	  te	  nemen:	  
Groningen	  laat	  zien	  het	  heel	  eenvoudig	  is	  een	  open	  data	  portaal	  te	  lanceren.	  In	  
dit	  geval	  wordt	  gebruik	  gemaakt	  van	  WordPress.	  Hoewel	  er	  naar	  verwachting	  
wel	  veel	  handwerk	  nodig	  is	  om	  de	  data	  te	  uploaden	  en	  te	  updaten.	  Maar	  als	  je	  
nog	  niets	  hebt	  en	  snel	  wil	  starten,	  met	  een	  beperkte	  hoeveelheid	  datasets,	  is	  
dit	  een	  prima	  oplossing.	  Het	  kan	  overigens	  nog	  eenvoudiger,	  door	  op	  een	  
pagina	  van	  de	  gemeentelijke	  website	  de	  data	  toegankelijk	  te	  maken.	  Zoals	  
Nijmegen	  via	  http://www.nijmegen.nl/opendata/	  en	  Heemstede	  	  via	  
http://www.heemstede.nl/open-‐data	  dat	  doen.	  
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Aanvullend	  om	  mee	  te	  nemen	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

Wat	  opvalt	  is	  dat	  open	  data	  in	  alle	  ‘open	  data	  gemeenten’	  een	  aparte	  centrale	  
plek,	  pagina,	  portal,	  platform	  krijgen.	  Waar	  alle	  aandacht	  naar	  toe	  gaat	  (naar	  
binnen	  gericht).	  De	  impact	  ervan	  valt	  of	  staat	  echter	  ook	  hier	  met	  de	  energie	  
(het	  duw-‐	  en	  trekwerk)	  die	  erin	  gestoken	  wordt	  (wordt	  nogal	  eens	  
onderschat).	  In	  de	  meeste	  casussen	  worden	  daardoor	  vooral	  gefaciliteerd:	  de	  
initiatiefnemers	  zelf	  (ook	  politiek),	  de	  ‘incrowd’	  open	  data	  community	  en	  
mogelijk	  andere	  mensen	  die	  specifiek	  op	  zoek	  zijn	  naar	  en	  iets	  willen	  met	  
open	  data.	  Maar	  je	  houdt	  de	  data	  én	  de	  aandacht	  dan	  goed	  beschouwd	  ook	  
weg	  van	  de	  geëigende	  primaire	  kanalen	  en	  media,	  uit	  het	  zicht	  van	  het	  gros	  
van	  de	  mensen	  die	  op	  welke	  manier	  dan	  ook	  een	  relatie	  hebben	  met	  de	  data	  
en	  dus	  uit	  het	  zicht	  van	  het	  gros	  van	  de	  potentiële	  hergebruikers.	  ‘Wees	  daar	  
waar	  je	  doelgroep	  is’	  geldt	  ook	  voor	  data.	  	  
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Een	  inrichtingsscenario	  voor	  Utrecht	  
	  
Op	  basis	  van	  de	  analyse,	  eerdere	  ervaringen	  en	  gesprekken	  met	  de	  gemeente	  (de	  
business	  en	  de	  I-‐kant)	  kan	  een	  inrichtingsscenario	  voor	  de	  gemeente	  Utrecht	  
geschetst	  worden.	  	  
	  
Richtinggevend	  aan	  dit	  scenario	  zijn	  naast	  de	  eerdere	  bevindingen,	  de	  rollen	  en	  
de	  verantwoordelijkheden	  van	  de	  gemeente	  binnen	  de	  interne	  organisatie	  en	  
rond	  thema’s	  en	  vraagstukken	  in	  de	  stad	  waar	  de	  gemeente	  een	  van	  de	  
stakeholders	  is.	  Dit	  licht	  ik	  toe	  aan	  de	  hand	  van	  onderstaand	  plaatje.	  
	  

	  
	  
Er	  is	  een	  intern	  deel	  in	  het	  inrichtingsscenario	  waar	  de	  gemeente	  volledig	  voor	  
verantwoordelijk	  is,	  wat	  de	  gemeente	  vanuit	  haar	  omschreven	  publieke	  taak	  
sowieso	  moet	  doen	  en	  betalen.	  Dat	  beperkt	  zich	  tot	  het	  publiceren	  en	  
toegankelijk	  maken	  van	  data	  aan	  de	  I-‐kant	  en	  data	  kiezen	  en	  vrijgeven	  in	  de	  
business	  (het	  primaire	  werkveld	  van	  de	  gemeente,	  datahouders,	  beleidsmakers,	  
zij	  gaan	  er	  immers	  over).	  Dit	  wordt	  verder	  toegelicht	  in	  de	  beschrijving	  van	  de	  
basisinrichting.	  Hiermee	  voldoet	  Utrecht	  goed	  beschouwd	  aan	  het	  
eerdergenoemde	  raadsbesluit	  en	  volstaan	  de	  eerste	  vier	  beschreven	  services	  in	  
de	  project	  omschrijving.	  
	  
Daarnaast	  is	  er	  een	  externe	  omgeving	  –	  ‘de	  arena’	  –	  waar	  het	  hergebruik	  plaats	  
vindt.	  In	  de	  externe	  omgeving	  is	  de	  gemeente	  een	  actieve	  stakeholder,	  daar	  waar	  
het	  beleidsthema’s	  en	  actuele	  stedelijke	  vraagstukken	  aangaat.	  Daarom	  is	  het	  
belangrijk	  dat	  in	  die	  omgeving	  hergebruik	  gestimuleerd,	  aangejaagd	  wordt.	  We	  
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zien	  daar	  een	  belangrijke	  rol	  voor	  de	  business	  kant	  van	  de	  gemeente,	  de	  open	  
data	  community	  en	  de	  betrokken	  externe	  stakeholders	  zelf.	  In	  die	  omgeving	  
geldt	  dat	  je	  samen	  bouwt	  aan	  het	  open	  data	  ‘ecosysteem’.	  In	  dit	  domein	  valt	  
overigens	  ook	  de	  uitwisseling	  met	  andere	  overheden	  (=	  ook	  hergebruik).	  
	  
Naast	  services	  die	  je	  sowieso	  moet	  inrichten	  voor	  het	  minimale	  interne	  scenario	  
ontwikkelen	  sommige	  gemeenten	  bij	  aanvang	  ook	  services	  die	  de	  community	  in	  
de	  stad	  beogen	  te	  ondersteunen.	  Ook	  Utrecht	  heeft	  in	  de	  projectbeschrijving	  
bijvoorbeeld	  een	  uploadmogelijkheid	  voor	  externe	  datasets	  en	  community	  
tooling	  (een	  forum,	  mogelijkheid	  tot	  stemmen)	  opgenomen.	  Het	  is	  aan	  te	  bevelen	  
dergelijke	  voorzieningen	  alleen	  te	  introduceren	  als	  er	  een	  geconstateerde	  
behoefte	  voor	  bestaat.	  Maar	  ook	  dan	  is	  het	  maar	  de	  vraag	  of	  de	  gemeente	  dat	  
eenzijdig	  moet	  faciliteren.	  
	  
Gaandeweg	  het	  project	  worden	  eventuele	  aanvullende	  behoeften	  aan	  andere	  
ondersteunende	  voorzieningen	  vanzelf	  zichtbaar.	  Die	  pak	  je	  dan	  ook	  met	  elkaar	  
op.	  Eerst	  bewegen,	  dan	  pas	  bouwen.	  Dat	  zegt	  het	  vraagteken	  in	  het	  plaatje.	  

5. De	  basisinrichting	  
	  
Geleid	  door	  de	  bovenstaande	  uiteenzetting	  kan	  een	  basisinrichting	  voor	  de	  open	  
data	  organisatie	  en	  infrastructuur	  geschetst	  worden	  waarin	  de	  gemeente	  bij	  
aanvang	  kan	  voorzien.	  Zowel	  in	  de	  business	  (het	  primaire	  werkveld	  van	  de	  
gemeente)	  als	  aan	  de	  I-‐kant.	  Alles	  wat	  meer	  nodig	  is	  ontstaat	  later	  vanuit	  
beweging	  en	  een	  geconstateerde	  behoefte.	  

In	  de	  business	  
Zowel	  het	  kiezen	  en	  vrijgeven	  van	  data	  als	  hergebruik	  van	  data	  vindt	  in	  de	  
business	  plaats.	  De	  datahouders,	  de	  beleidsmakers	  en	  andere	  potentiele	  
(her)gebruikers	  van	  data	  moeten	  hierbij	  bewust	  gemaakt,	  gestimuleerd	  en	  
geholpen	  worden.	  En	  ze	  moeten	  ook	  terecht	  kunnen	  bij	  mensen,	  met	  vragen,	  
suggesties	  en	  andere	  open	  data	  zaken.	  Daarom	  is	  het	  benoemen	  van	  een	  ‘open	  
data	  steward’	  (geef	  het	  beest	  een	  naam)	  noodzakelijk.	  Als	  de	  gemeente	  wil	  dat	  
open	  data	  gaat	  werken	  voor	  de	  gemeente	  zelf	  en	  voor	  de	  stad,	  dan	  moeten	  er	  
mensen	  in	  beweging	  komen	  en	  gebracht	  worden.	  	  
	  
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	  bereidt	  meerdere	  
data-‐releases	  per	  jaar	  voor.	  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	  bijvoorbeeld	  het	  Open	  Data	  
beleid	  van	  de	  Gemeente	  Utrecht	  of	  vragen	  over	  de	  �beschikbaarheid	  van	  bepaalde	  
datasets	  en	  metadata.	  Daarnaast	  heeft	  de	  Open	  Data	  steward	  contacten	  met	  
andere	  datahouders	  in	  de	  regio,	  zoals	  bijvoorbeeld	  de	  Provincie	  Utrecht	  en	  het	  
Waterschap.	  	  
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Bij	  voorkeur	  is	  de	  open	  data	  steward	  iemand	  uit	  de	  business.	  Iemand	  die	  zowel	  
de	  business	  als	  de	  I-‐kant	  goed	  kent	  en	  bij	  voorkeur	  direct	  kan	  schakelen	  met	  
directies	  en	  bestuurders.	  Voor	  deze	  rol	  moet	  een	  halve	  fte	  voldoende	  zijn.	  Het	  is	  
belangrijk	  om	  deze	  rol	  voor	  langere	  tijd,	  bijvoorbeeld	  voor	  een	  periode	  van	  drie	  
tot	  vijf	  jaar	  te	  reserveren.	  	  
	  
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.	  
	  
Communicatie	  –	  onbekend	  maakt	  onbenut	  
Een	  kritische	  succesfactor	  voor	  open	  data	  is	  de	  interne	  en	  externe	  communicatie.	  
Nieuwe	  voorzieningen,	  activiteiten,	  iedere	  nieuwe	  dataset	  en	  iedere	  vorm	  van	  
hergebruik	  zijn	  communicatiemomenten	  en	  moeten	  verspreid	  worden	  in	  de	  
juiste	  netwerken.	  Daarom	  is	  het	  raadzaam	  dat	  de	  open	  data	  steward	  nauw	  
samenwerkt	  met	  de	  afdeling	  communicatie.	  	  

Aan	  de	  I-‐kant	  
Utrecht	  wil	  een	  gedegen	  structurele	  open	  data	  infrastructuur	  inrichten.	  Dat	  
betekent	  sleutelen	  onder	  de	  motorkap	  om	  datapublicatie	  soepel	  en	  veilig	  te	  laten	  
verlopen	  en	  tegelijkertijd	  de	  business	  ontzorgen	  en	  ondersteunen	  met	  de	  juiste	  
hulpmiddelen	  (toetsingskader,	  werkprocessen)	  .	  	  
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Technisch	  is	  een	  situatie	  te	  creëren	  zoals	  in	  bovenstaande	  afbeelding.	  Gegevens	  
komen	  vanuit	  back-‐office	  systemen	  in	  een	  voor	  Open	  Data	  bedoeld	  datamagazijn	  
binnen	  het	  gemeentelijk	  netwerk	  terecht.	  Omdat	  dit	  proces	  zich	  binnen	  het	  
gemeentelijk	  netwerk	  afspeelt	  kan	  de	  data	  of	  uit	  de	  backoffice	  systemen	  (d.m.v.	  
scripts)	  gehaald	  worden	  (dan	  hoef	  je	  niet	  ieder	  systeem	  aan	  te	  passen,	  maar	  
alleen	  toegang	  te	  geven),	  of	  de	  back-‐office	  systemen	  zetten	  de	  data	  in	  het	  
gewenste	  formaat	  klaar	  voor	  het	  datamagazijn.	  	  
	  
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	  
(overigens	  kan	  deze	  ook	  prima	  extern	  gehost	  worden).	  Dit	  gebeurt	  uitsluitend	  
geïnitieerd	  vanuit	  het	  gemeentelijk	  netwerk,	  en	  betreft	  eenrichtingsverkeer	  naar	  
de	  DMZ	  toe.	  Het	  is	  vervolgens	  deze	  dataserver	  die	  via	  het	  web	  te	  benaderen	  is	  
door	  hergebruikers	  om	  Open	  Data	  op	  te	  halen.	  Sowieso	  moet	  het	  mogelijk	  zijn	  
om	  de	  volledige	  databestanden	  te	  downloaden.	  	  
	  
Vanuit	  deze	  omgeving	  kan	  ieder	  dataplatform,	  portal	  bediend	  worden	  en	  heeft	  
Utrecht	  een	  flexibele	  oplossing	  ingericht.	  
	  
Het	  is	  waarschijnlijk	  dat	  de	  gemeente	  de	  data	  ook	  via	  een	  eigen	  herkenbare	  
ingang	  toegankelijk	  wil	  maken.	  Hiervoor	  kan	  de	  website	  van	  de	  gemeente	  
gebruikt	  worden	  (bijvoorbeeld	  via	  data.utrecht.nl)	  of	  kan	  JijMaaktUtrecht.nl	  
(waar	  nu	  al	  datasets	  op	  staan)	  uitgebreid	  worden.	  Maar	  er	  zijn	  ook	  andere	  opties	  
(zie	  de	  praktijk	  van	  andere	  gemeenten).	  De	  keuze	  is	  uiteraard	  ook	  afhankelijk	  
van	  de	  kosten.	  Het	  is	  raadzaam	  te	  beginnen	  met	  een	  eenvoudige	  (sub)site	  waar	  
de	  datasets	  bijvoorbeeld	  thematisch	  en/of	  in	  alfabetische	  volgorde	  kunnen	  
worden	  aangeboden.	  Dowloadbaar	  in	  de	  meest	  gangbare	  formaten	  (vaak	  zie	  je	  
combinatie	  csv,	  json,	  xml).	  	  Deze	  kan	  gaandeweg	  uitgebreid	  worden	  met	  
eerdergenoemde	  aanvullende	  voorzieningen.	  
	  
De	  koppeling	  met	  Data.overheid.nl	  –	  het	  nationale	  dataportaal	  –	  kan	  sowieso	  
gemaakt	  worden.	  Data.overheid.nl	  kan	  hierin	  ondersteunen.	  Begin	  2014	  komt	  
Data.overheid.nl	  met	  een	  IPM	  (Internet	  Publicatie	  Model)	  voor	  open	  data	  zodat	  
data.overgeid.nl	  de	  metadata	  kan	  harvesten.	  Het	  enige	  wat	  Utrecht	  dan	  hoeft	  te	  
doen	  is	  het	  bestand	  met	  de	  metadata	  van	  de	  datasets	  klaar	  te	  zetten.	  

6. Aanvullende	  voorzieningen	  	  
	  
Naast	  bovenstaande	  basis	  inrichting	  kunnen	  er	  –	  mede	  vanuit	  vigerende	  
(beleids)doelstellingen	  –	  nog	  aanvullende	  voorzieningen,	  services	  nodig	  zijn.	  
Hieronder	  worden	  drie	  waardevolle	  aanvullingen	  beschreven	  waarvan	  de	  eerste	  
twee	  ook	  in	  de	  projectbeschrijving	  staan.	  De	  organisatie	  en	  de	  presentatie	  ervan	  
hangt	  mede	  af	  van	  de	  inrichtingskeuze	  aan	  de	  voorkant.	  

Transparantie	  door	  visualisatie	  
Open	  data	  worden	  meestal	  in	  een	  adem	  genoemd	  met	  het	  streven	  naar	  
transparantie	  voor	  de	  burgers	  en	  bedrijven	  in	  de	  stad.	  Maar	  met	  platte	  ruwe	  
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datasets	  kunnen	  de	  meesten	  niet	  zo	  veel.	  Pas	  als	  er	  wat	  mee	  gedaan	  wordt,	  dan	  
wordt	  het	  informatie	  en	  kunnen	  mensen	  het	  lezen	  en	  begrijpen.	  Om	  dit	  te	  
kunnen	  faciliteren	  zijn	  er	  bijvoorbeeld	  tools	  beschikbaar	  waarmee	  data	  
gevisualiseerd	  kunnen	  worden.	  Met	  name	  voor	  Geodata	  zijn	  deze	  common	  sense.	  
Het	  is	  aan	  te	  bevelen	  hiervan	  gebruik	  te	  maken.	  Het	  dient	  namelijk	  meerdere	  
doelen:	  

• De	  data	  verandert	  in	  informatie,	  gaat	  leven	  en	  is	  snel	  te	  begrijpen	  voor	  
een	  breder	  publiek;	  	  

• Dit	  dient	  de	  transparantie	  en	  stimuleert	  het	  hergebruik;	  
• Bovendien	  is	  het	  de	  proof	  of	  the	  pudding	  voor	  de	  data	  (kan	  het	  ingelezen	  

worden).	  
• Het	  stimuleert	  het	  feedbackproces	  op	  de	  data.	  

Dit	  kan	  op	  verschillende	  manieren	  georganiseerd	  worden,	  bijvoorbeeld:	  
Amsterdam	  heeft	  een	  Opendatakaart	  (http://www.opendatakaart.nl);	  refereren	  
vanaf	  de	  data	  aan	  bestaande	  visualisaties,	  Gemgids	  bijvoorbeeld	  visualiseert	  al	  
datasets	  van	  de	  gemeente,	  de	  Bomenspotter	  ook;	  Columby	  en	  CityDSK	  hebben	  
het	  geïntegreerd	  in	  hun	  platform.	  Ook	  zijn	  er	  (externe)	  diensten	  beschikbaar	  die	  
relatief	  goedkoop	  met	  name	  locatiegebonden	  open	  data	  goed	  kunnen	  
visualiseren,	  bijvoorbeeld	  e-‐viewer	  (http://www.e-‐viewer.nl).	  	  	  

Organiseren	  van	  feedback	  op	  de	  data	  
Een	  feedbackfunctie	  op	  de	  data	  kan	  bij	  aanvang	  heel	  eenvoudig	  georganiseerd	  
worden	  door	  middel	  van	  een	  formulier	  op	  de	  plek	  waar	  de	  dataset	  staat.	  Het	  is	  
aan	  te	  bevelen	  de	  feedback	  in	  eerste	  instantie	  rechtsreeks	  via	  de	  datasteward	  te	  
laten	  afhandelen.	  Om	  ervaring	  op	  te	  bouwen	  met	  de	  aard,	  omvang	  en	  afhandeling	  
van	  de	  feedback.	  Zodat	  het	  –	  alleen	  als	  het	  nodig	  is	  –	  later	  op	  een	  goede	  manier	  
verankerd	  kan	  worden	  in	  de	  regulier	  processen.	  De	  hoeveelheid	  feedback	  hangt	  
mede	  af	  van	  de	  impact,	  de	  kwaliteit	  (technisch	  en	  inhoudelijke)	  en	  de	  mate	  van	  
hergebruik	  van	  de	  data,	  de	  eenvoud	  van	  het	  feedbackproces	  en	  de	  energie	  die	  
erin	  gestoken	  wordt	  om	  feedback	  te	  krijgen.	  	  
	  
The	  why	  first	  
Het	  is	  belangrijk	  scherp	  te	  scherp	  te	  hebben	  waarom	  je	  feedback	  op	  de	  data	  
organiseert.	  Dat	  bepaalt	  namelijk	  ook	  hoe	  je	  het	  organiseert.	  In	  de	  basis	  moet	  de	  
data	  voldoen	  aan	  de	  open	  data	  randvoorwaarden	  en	  moet	  de	  data	  technisch	  
herbruikbaarzijn.	  Als	  dat	  niet	  zo	  is,	  is	  het	  prettig	  als	  dat	  gemeld	  en	  gefikst	  wordt.	  
Ook	  kunnen	  mensen	  vragen	  hebben	  over,	  feedback	  geven	  op	  de	  inhoud	  van	  de	  
data,	  de	  metadata	  en	  de	  context.	  Wat	  doe	  je	  als	  de	  data	  inhoudelijk	  niet	  klopt,	  
niet	  compleet	  is	  of	  anderszins?	  Als	  verwerking	  van	  deze	  feedback	  de	  eigen	  
publieke	  taak	  dient	  is	  het	  gelegitimeerd.	  Maar	  wat	  als	  het	  die	  taak	  niet	  dient?	  
	  
Op	  een	  gegeven	  moment	  komt	  de	  vraag	  of	  je	  als	  gemeente	  eenzijdig	  data	  moet	  
verbeteren,	  verrijken	  omwille	  van	  (commerciële)	  toepassingen	  in	  de	  markt,	  
terwijl	  het	  voor	  de	  eigen	  doelstelling	  niet	  nodig	  is?	  Ik	  denk	  het	  niet	  (dit	  hangt	  
ook	  af	  van	  de	  inspanning	  die	  gevraagd	  wordt).	  Misschien	  wordt	  het	  dan	  tijd	  om	  
de	  data	  in	  overleg	  met	  hergebruikers	  en	  stakeholders	  anders	  te	  gaan	  
organiseren.	  Bijvoorbeeld	  community-‐based	  (hier	  wordt	  later	  kort	  op	  ingegaan).	  
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Door	  bij	  aanvang	  de	  feedback	  op	  de	  data	  eenvoudig	  te	  organiseren,	  te	  
verwerken,	  te	  	  monitoren,	  leer	  je	  gaandeweg	  wat	  nodig	  is.	  

Hergebruik	  inzichtelijk	  maken	  
De	  belangrijkste	  ‘booster’	  voor	  open	  data	  is	  hergebruik.	  Omdat	  hergebruik	  de	  
‘wat	  levert	  het	  op’-‐vraag	  beantwoord.	  Daarom	  is	  het	  nuttig	  het	  hergebruik	  van	  je	  
data	  inzichtelijk	  te	  maken.	  Waarbij	  niet	  alleen	  de	  apps	  gepresenteerd	  moeten	  
worden	  maar	  juist	  ook	  de	  voorbeelden	  waarbij	  open	  data	  faciliteert,	  instrument	  
is	  bij	  het	  oplossen	  van	  actuele	  vraagstukken	  en	  ook	  waar	  open	  data	  de	  reguliere	  
uitvoering	  van	  bedrijven,	  instellingen	  en	  overheden	  ondersteunen.	  Denk	  aan	  
hergebruik	  van	  data	  in	  infrastructurele	  projecten	  (waardoor	  doorlooptijd	  
verkort	  kan	  worden),	  in	  participatietrajecten	  (om	  participanten	  in	  gelijke	  
informatiepositie	  te	  brengen),	  het	  ontwerpen	  van	  wijkgroenplannen	  (waardoor	  
landschapsarchitecten	  de	  situatie	  letterlijk	  sneller	  in	  kaart	  hebben),	  bij	  het	  
aanpakken	  van	  leegstand	  (door	  lokale	  aanpakkers	  te	  voeden	  met	  data	  over	  
panden	  en	  hun	  omgeving	  bijvoorbeeld),	  en	  zo	  verder.	  

7. Welke	  data	  eerst	  
	  
Gezien	  de	  hoeveelheid	  databestanden	  die	  binnen	  de	  gemeentelijke	  organisatie	  
bestaat,	  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	  publicatiemomenten	  zodat	  
elke	  publicatie	  in	  rust	  kan	  worden	  voorbereid.	  	  Elk	  publicatiemoment	  zou	  enkele	  
tientallen	  gegevensbestanden	  kunnen	  omvatten,	  en	  naar	  mogelijkheid	  meer.	  	  Als	  
je	  bijvoorbeeld	  vijf	  vaste	  publicatiemomenten	  per	  jaar	  hebt	  kun	  je	  ook	  het	  
transitieproces	  plannen	  waarmee	  je	  de	  facto	  de	  achterstand	  wegwerkt.	  
	  
Een	  vast	  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.	  	  
	  
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.	  (Hierbij	  ook	  rekening	  houden	  wat	  	  
er	  al	  via	  Landelijke	  Voorzieningen	  zoals	  PDOK	  beschikbaar	  is	  of	  komt!)	  

• Eenvoudig	  exporteerbare	  bestanden	  uit	  de	  groslijst	  krijgen	  meer	  
prioriteit	  (lagere	  inspanning	  nodig);	  
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• Aansluiting	  bij	  door	  andere	  gemeenten	  gepubliceerde	  gegevens	  of	  
voorgenomen	  publicaties	  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	  waarvoor	  de	  Gemeente	  Utrecht	  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.	  In	  
Utrecht	  zou	  je	  aan	  de	  begroting	  of	  bepaalde	  kunnen	  denken.);	  

• 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	  Utrecht).	  

• WOB-‐verzoeken	  zijn	  ook	  vragen	  naar	  gegevens	  welke	  ook	  –	  mits	  
openbaar	  natuurlijk	  –	  als	  open	  data	  gepubliceerd	  worden.	  

• Op	  JijMaaktUtrecht.nl	  worden	  allerlei	  lokale	  maatschappelijke	  initiatieven	  
van	  burgers,	  bedrijven	  en	  andere	  partners	  in	  de	  stad	  gepubliceerd.	  Deze	  
initiatieven	  kunnen	  pro-‐actief	  gevoed	  worden	  met	  voor	  hen	  relevante	  
data	  van	  de	  gemeente	  Utrecht.	  

8. Quick	  wins	  
	  
De	  gemeente	  Utrecht	  wil	  in	  het	  eerste	  kwartaal,	  nog	  voor	  de	  
gemeenteraadsverkiezingen	  enkele	  zichtbare	  resultaten	  kunnen	  tonen.	  Hierin	  
kan	  onderscheid	  gemaakt	  worden	  tussen	  quick	  wins	  op	  data	  infrastructuur,	  data	  
publicatie	  en	  data	  hergebruik.	  Hieronder	  staan	  enkele	  realiseerbare	  suggesties:	  

Data	  infrastructuur	  
Kies	  z.s.m.	  een	  locatie	  waar	  in	  de	  nieuwe	  situatie	  de	  data	  gepubliceerd	  
wordt.	  Bijvoorbeeld	  data.utrecht.nl,	  JijMaaktUtrecht.nl	  of	  iets	  anders	  
(utrechtopendata.org	  en	  utrechtopendata.nl	  zijn	  al	  in	  gebruik	  maar	  
ongetwijfeld	  ook	  opties	  gezien	  de	  respectievelijke	  eigenaren	  EBU	  en	  
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2CoolMonkeys).	  Dan	  kun	  je	  al	  gaan	  ‘buzzen’	  (vertellen	  wat	  de	  gemeente	  
aan	  het	  doen	  is,	  en	  vooral	  al	  de	  interactie	  opzoeken,	  zonder	  hoge	  
verwachtingen	  te	  scheppen).	  
Verzamel	  daar	  ook	  alle	  open	  data	  sets	  die	  reeds	  beschikbaar	  zijn	  via:	  

• Gemgids	  http://www.gemgids.nl/nieuws/ambtenaar-‐19-‐helpt-‐
utrecht-‐opent-‐data/	  	  

• JijMaaktUtrecht	  http://www.jijmaaktutrecht.nl	  	  
• CitySDK	  http://dev.citysdk.waag.org/	  	  
• Maar	  ook	  bekendmakingen	  die	  via	  data.overheid.nl	  als	  open	  data	  

op	  te	  vragen	  zijn	  (zie	  
https://data.overheid.nl/data/dataset/lokale-‐bekendmakingen)	  

• En	  misschien	  is	  er	  meer.	  
Deze	  datasets	  kunnen	  bovendien	  als	  eerste	  opgenomen	  (proof	  of	  the	  
pudding)	  worden	  in	  de	  nieuwe	  inrichting.	  

Data	  publicatie	  
Publiceer	  een	  of	  enkele	  ‘spannende’	  datasets	  waarmee	  open	  data	  en	  de	  
ambities	  van	  de	  gemeente	  weer	  meer	  op	  de	  kaart	  worden	  gezet.	  
Spannende	  datasets	  zitten	  vooral	  in	  de	  hoek	  van	  open	  spending	  maar	  ook	  
andere	  domeinen	  kennen	  aansprekende	  sets,	  denk	  aan:	  

• Subsidies:	  wie	  heeft	  hoeveel	  subsidie	  gekregen	  en	  waarvoor	  (bij	  
subsidies	  aan	  natuurlijke	  personen	  geldt	  Wbp,	  zijn	  dus	  niet	  
openbaar	  tenzij	  geanonimiseerd);	  er	  is	  uitspraak	  europees	  hof.	  

• Inkooptransacties	  en	  leveranciers	  (ter	  inspiratie:	  
http://openlylocal.com/councils/36-‐City-‐of-‐
Westminster/spending);	  (realiseer	  dat	  hier	  beperkingen	  aan	  
kunnen	  zitten,	  hoewel	  de	  potentiele	  uitzonderingsgronden	  
makkelijk	  te	  weerleggen	  lijken	  te	  zijn:	  	  het	  gaat	  niet	  om	  bedrijfs-‐	  of	  
fabricagegeheimen	  die	  vertrouwelijk	  zijn	  medegedeeld	  (gaat	  
alleen	  om	  bedragen);	  de	  economische	  en	  financiële	  belangen	  van	  
de	  overheid	  zijn	  bij	  afgeronde	  transactie	  niet	  relevant;	  de	  
persoonlijke	  levensfeer	  (wbp)	  is	  bij	  rechtspersonen	  geen	  issue,	  de	  
gemeente	  koopt	  immers	  niet	  in	  bij	  particulieren	  en	  ook	  bij	  
eenmanszaken	  geldt	  een	  beroepsmatige	  relatie;	  de	  veiligheid	  van	  
de	  staat	  is	  vrijwel	  nooit	  in	  het	  geding	  tenzij	  de	  gemeente	  
bijvoorbeeld	  plutonium	  inkoopt;	  van	  onevenredige	  benadeling	  en	  
bevoordeling	  kan	  geen	  sprake	  zijn.	  Door	  The	  Green	  land	  wordt	  ‘as	  
we	  speak’	  onderzocht	  wat	  hierin	  wel	  en	  niet	  mag.	  

• begrotingen	  en	  realisatiecijfers	  (huidhoudboekje	  van	  de	  gemeente,	  
iv3	  bestanden	  worden	  sowieso	  al	  gedeeld	  door	  de	  gemeente	  met	  
het	  CBS);	  

• WOZ	  waarderingen	  
Daarnaast	  kan	  de	  gemeente	  pro-‐actief	  potentiele	  hergebruikers	  benader	  
om	  te	  vragen	  welke	  data	  ze	  graag	  gepubliceerd	  zouden	  zien	  met	  mogelijk	  
hergebruik	  in	  het	  vooruitzicht.	  

Data	  hergebruik	  
Voedt	  relevante	  bestaande	  toepassingen	  (mobiele	  apps/www)	  met	  open	  
data	  zodat	  snel	  resultaten	  geboekt	  en	  gecommuniceerd	  kunnen	  worden.	  
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Dat	  is	  bijvoorbeeld	  ook	  al	  gedaan	  met	  enkele	  apps	  van	  2CoolMonkeys	  
zoals	  de	  Bomenspotter	  en	  de	  Koopsomapp.	  En	  zo	  zijn	  er	  meer	  
mogelijkheden	  zoals	  de	  Afvalapp,	  Omgevingsalert	  (vergunningenapp)	  en	  
Hoge	  Nood	  (wc	  vinder	  waar	  Utrechtse	  wc’s	  overigens	  al	  in	  staan).	  Het	  
loont	  de	  moeite	  te	  verkennen	  wat	  er	  aan	  gemeentelijke	  toepassingen	  
beschikbaar	  zijn	  en	  welke	  daarvan	  vanuit	  Utrecht	  gevoed	  kunnen	  worden.	  
	  
Naast	  toepassingen	  die	  gebruik	  maken	  van	  data	  van	  de	  gemeente	  (als	  
organisatie)	  zijn	  er	  ook	  toepassingen	  die	  relevant	  zijn	  binnen	  de	  
gemeentegrenzen	  maar	  gebaseerd	  op	  open	  data	  van	  andere	  
overheidsorganisaties	  en	  andere	  partijen	  die	  een	  publieke	  functie	  hebben	  
(zoals	  nutsbedrijven,	  openbaar	  vervoer	  bedrijven).	  Zowel	  voor	  de	  
gemeente	  zelf	  als	  de	  gemeenschap	  is	  het	  nuttig	  deze	  toepassingen	  in	  
beeld	  te	  hebben.	  Het	  inspireert,	  maakt	  bewust	  (wat	  is	  en	  kan)	  en	  
stimuleert	  het	  vrijgeven	  van	  data,	  datahergebruik	  van	  het	  gebruik	  van	  
toepassingen.	  
	  
Lift	  mee	  met	  de	  Digitale	  Steden	  Agenda	  (Onze	  Stad).	  
In	  de	  Digitale	  Steden	  Agenda	  (http://digitalestedenagenda.nl/),	  waaraan	  
ook	  Utrecht	  deelneemt,	  staan	  enkele	  toezeggingen	  op	  het	  gebied	  van	  
Open	  Data.	  Het	  merendeel	  van	  de	  open	  data	  activiteiten	  valt	  onder	  het	  
thema	  'Onze	  Stad'.	  Concreet	  zijn	  daarin	  zes	  projecten	  benoemd:	  

• Doorbraak	  WOZ	  
• Dynamisch	  parkeren	  
• Open	  Afval	  Informatie	  
• Factchecker,	  informatie	  over	  buurten	  en	  wijken	  
• Maatschappelijke	  leegstand	  
• Omgevingsalert	  

Er	  zijn	  met	  enige	  regelmaat	  bijeenkomsten	  waar	  gewerkt	  wordt	  aan	  
gezamenlijke	  activiteiten	  (meerdere	  steden	  die	  gelijksoortige	  data	  
publiceren	  bijvoorbeeld)	  en	  aan	  ervaringsuitwisseling.	  Het	  ligt	  voor	  de	  
hand	  hier	  aansluiting	  bij	  te	  zoeken.	  
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Vooruitzicht	  

9. Open	  by	  Design	  
	  
Het	  structureel	  verankeren	  van	  open	  data	  in	  de	  organisatie	  door	  het	  open	  data	  
perspectief	  mee	  te	  nemen	  in	  het	  ontwerp	  van	  systemen	  en	  processen	  noemen	  we	  
Open	  by	  Design.	  Open	  by	  Design	  kan	  via	  het	  pad	  der	  geleidelijkheid	  worden	  
ingevoerd.	  Dit	  betekent	  dat	  je	  geëigende	  verandermomenten	  gebruikt	  om	  open	  
data	  in	  de	  betreffende	  context	  te	  verankeren.	  	  
	  
Met	  Open	  by	  design	  wordt	  overigens	  ook	  Privacy	  by	  design	  bedoelt	  waarmee	  een	  
verantwoorde	  omgang	  met	  persoonsgegevens	  technisch	  wordt	  afgedwongen.	  
	  
Hieronder	  staan	  een	  aantal	  acties	  die	  leiden	  tot	  een	  Open	  by	  Design	  situatie.	  Er	  is	  
onderscheid	  gemaakt	  tussen	  actie	  in	  de	  business	  en	  acties	  aan	  de	  I-‐kant.	  

Open	  by	  Design	  acties	  aan	  de	  I-‐kant	  
Verwerk	  open	  data	  in:	  

1. De	  referentie	  architectuur	  van	  de	  gemeente	  Utrecht	  en	  deel	  deze	  met	  
GEMMA.	  

2. Programma’s	  van	  eisen.	  Zodat	  al	  aan	  het	  begin	  van	  proces	  de	  open	  data	  
stroom	  op	  gang	  komt.	  

3. De	  inkoopvoorwaarden	  en	  contracten.	  Die	  gaan	  met	  name	  over	  de	  
rechten	  van	  de	  leveranties	  maar	  bijvoorbeeld	  ook	  over	  de	  koppelvlakken	  
van	  de	  systemen	  van	  leveranciers	  (zodat	  uitwisseling	  en	  
beschikbaarstelling	  in	  een	  moeite	  door	  kan).	  	  

4. Informatieprocessen	  en	  documentenstromen.	  	  
a. Waardoor	  persoons-‐	  of	  naar	  personen	  herleidbare	  gegevens	  niet	  

in	  een	  open	  database	  terecht	  kunnen	  komen.	  Het	  komt	  
bijvoorbeeld	  voor	  dat	  in	  de	  database	  met	  meldingen	  over	  de	  
openbare	  ruimte	  meldingen	  staan	  over	  (buur)huiselijke	  
misstanden.	  Je	  wilt	  voorkomen	  dat	  die	  data	  openbaar	  wordt.	  Je	  
kunt	  ambtenaren	  bijvoorbeeld	  ook	  laten	  zien	  welke	  data/velden	  
openbaar	  zijn	  en	  welke	  niet	  zodat	  er	  ook	  bewust	  met	  data	  
omgegaan	  wordt.	  

b. Het	  gaat	  over	  openbaarheid.	  Wat	  is	  het	  moment	  dat	  iets	  te	  wobben	  
is?	  Nu	  wordt	  data	  of	  documenten	  vaak	  aan	  het	  einde	  van	  het	  
proces	  vrijgegeven.	  Maar	  wat	  als	  het	  al	  veel	  eerder	  openbaar	  is?	  
Hoe	  kun	  je	  dat	  organiseren	  in	  je	  informatie	  en	  publicatieproces?	  
Dus	  je	  neemt	  mee	  in	  het	  proces	  wanneer	  iets	  openbaar	  is.	  Dan	  is	  
dat	  ook	  het	  moment	  waarop	  je	  aan	  actieve	  openbaarmaking	  kan	  
doen.	  	  

c. Open	  by	  Design	  betekent	  ook	  dat	  in	  het	  ontwerp	  van	  database	  al	  
aangeven	  wordt	  welke	  velden	  openbaar	  zijn	  en	  welke	  
privacygevoelige	  of	  andere	  weigeringsgronden	  bevatten.	  Een	  goed	  
voorbeeld	  is	  subsidiedata	  waarin	  staat	  wie	  welke	  subsidie	  
waarvoor	  heeft	  gekregen.	  Namen	  van	  organisaties	  
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(rechtspersonen)	  mogen	  wel	  vrijgegeven	  worden	  maar	  namen	  van	  
burgers	  (natuurlijke	  personen)	  niet.	  In	  het	  ontwerp	  van	  de	  
database	  moet	  dit	  onderscheid	  ergens	  te	  maken	  zijn.	  

Open	  by	  Design	  acties	  in	  de	  business	  	  
Verwerk	  open	  data	  in:	  

5. Inkoopvoorwaarden	  en	  contracten.	  Iedere	  aankoop	  (producten	  en	  
diensten)	  verdient	  aandacht	  voor	  open	  data	  maar	  ook	  voor	  open	  source	  
in	  de	  brede	  zin.	  Als	  opdrachtgever	  kun	  je	  open	  data	  en	  open	  source	  als	  
randvoorwaarde	  stellen	  (tenzij	  er	  valide	  weigeringsgronden	  zijn	  
uiteraard).	  Een	  goed	  voorbeeld	  zijn	  de	  gegevens	  van	  
onderhoudswerkzaamheden	  in	  de	  openbare	  ruimte.	  Als	  bijvoorbeeld	  de	  
partij	  die	  het	  bruggenonderhoud	  binnen	  de	  gemeente	  uitvoert	  tijdens	  de	  
uitvoering	  alle	  actuele	  onderhoudsdata	  levert,	  dan	  kan	  de	  gemeente	  beter	  
controleren	  en	  kan	  er	  ook	  bij	  een	  volgende	  aanbesteding	  beter	  ingekocht	  
worden.	  

6. Subsidievoorwaarden.	  Alle	  projecten	  die	  met	  publiek	  geld	  worden	  
gesubsidieerd	  afhankelijk	  van	  de	  aard	  en	  omvang	  van	  de	  subsidie	  zouden	  
verplicht	  kunnen	  worden	  in	  meer	  of	  mindere	  data	  te	  delen,	  in	  het	  kader	  
van	  transparantie	  en	  publieke	  verantwoording.	  

7. Samenwerkingsovereenkomsten.	  Waarin	  je	  aangeeft	  hoe	  je	  om	  gaat	  met	  
de	  data	  die	  ontstaat	  door	  de	  samenwerking	  en	  de	  uitwisseling	  van	  de	  data	  
tussen	  de	  samenwerkingspartners.	  In	  een	  stap	  verder	  kan	  open	  data	  zelfs	  
de	  standaard	  zijn	  in	  de	  uitwisseling	  van	  alle	  informatie	  tussen	  de	  
samenwerkingspartners	  en	  met	  de	  buitenwereld.	  Goed	  voorbeeld	  is	  de	  
culturele	  hoofdstad	  2013	  Marseille	  waar	  de	  organisatie	  en	  alle	  betrokken	  
partijen	  open	  data	  als	  uitgangspunt	  hebben	  genomen	  voor	  alle	  
communicatie	  en	  processen.	  Voor	  Utrecht	  kan	  de	  tourstart	  2015	  een	  
mooie	  open	  data	  casus	  zijn!	  Maar	  ook	  dichter	  bij	  huis	  waar	  bijvoorbeeld	  
de	  RDW	  veel	  gegevens	  uitwisselt	  met	  de	  BOVAG	  en	  ANWB.	  Als	  dat	  
gebeurt	  met	  open	  data	  standaarden	  en	  services	  hoef	  je	  geen	  unieke	  
koppelingen	  meer	  te	  bouwen.	  

8. PID’s	  en	  andere	  formele	  werkformats.	  Zodat	  in	  ieder	  project	  het	  open	  
data	  perspectief	  bewust	  wordt	  meegenomen.	  

9. Beleidsplannen.	  Verwerk	  een	  open	  data	  hoofdstuk	  in	  het	  formele	  sjabloon	  
van	  een	  beleidsplan.	  Hoe	  zet	  je	  open	  data	  in	  als	  instrument	  bij	  de	  vorming	  
en	  bij	  de	  uitvoering	  van	  beleid.	  	  

10. Naar	  community-‐based	  beheer	  
	  
Een	  realistisch	  scenario	  is	  dat	  in	  de	  nabije	  toekomst	  het	  beheer	  van	  en	  de	  
verantwoordelijkheid	  voor	  bepaalde	  data	  niet	  meer	  eenzijdig	  bij	  de	  gemeente	  
ligt.	  Het	  is	  zeer	  denkbaar	  dat	  steeds	  vaker	  de	  betrokken	  stakeholders	  (partners	  
in	  het	  werkveld,	  ondernemers,	  burgers	  et	  cetera)	  een	  rol	  hierin	  krijgen	  of	  zelfs	  
willen	  hebben.	  De	  gemeente	  kan	  hier	  ook	  op	  korte	  termijn	  pro-‐actief	  mee	  gaan	  
experimenteren.	  Dit	  scenario	  gooit	  de	  architectuur,	  de	  rollen	  en	  
verantwoordelijkheden	  op	  z’n	  kop.	  Het	  zou	  zomaar	  kunnen	  dat	  daardoor	  de	  
kwaliteit	  van	  de	  data	  verbetert,	  het	  hergebruik	  toeneemt	  en	  de	  kosten	  lager	  zijn.	  
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11. Fasering	  
	  
Hieronder	  is	  ter	  inspiratie	  een	  globale	  fasering	  van	  de	  implementatie	  
aangegeven.	  Inschatting	  is	  dat	  fase	  1	  direct	  kan	  starten	  een	  doorlooptijd	  heeft	  
van	  maximaal	  een	  half	  jaar.	  Fase	  2	  kan	  starten	  zodra	  het	  distributie-‐	  en	  
publicatieproces	  	  voor	  de	  data	  en	  de	  metadata	  functioneren	  en	  overdraagbaar	  
zijn.	  	  
	  
Fase	  Ia:	  Huidige	  situatie	  beter	  organiseren	  door:	  

• een	  open	  data	  steward	  te	  werven;	  
• intern	  een	  centrale	  plaats	  voor	  open	  data	  in	  te	  richten;	  
• extern	  een	  centrale	  (bestaande)	  plaats	  kiezen	  als	  tijdelijke	  verzamelplek	  

voor	  alle	  reeds	  beschikbare	  open	  data	  	  (zie	  ook	  hoofdstuk	  8	  ‘Quick	  wins	  -‐	  
data	  infrastructuur’)	  

• het	  publicatieproces	  daarop	  af	  te	  stemmen	  en	  te	  stroomlijnen;	  
• tijdelijk	  nog	  handmatig	  (via	  ETL)	  de	  data	  te	  verwerken	  en	  beschikbaar	  te	  

stellen	  via	  dit	  proces;	  
• hierover	  te	  communiceren	  met	  datahouders,	  applicatiebeheerder	  en	  

andere	  relevante	  collega’s;	  
	  
Fase	  Ib:	  (parallel)	  De	  technische	  basisinrichting	  voorbereiden	  en	  realiseren	  

• in	  detail	  de	  basisinrichting	  en	  het	  (meta)datamodel	  ontwerpen	  waarlangs	  
de	  data	  automatisch	  gedistribueerd	  en	  gepubliceerd	  kan	  worden	  
(conform	  opzet	  Enschede);	  

• kiezen	  wat	  intern	  georganiseerd	  kan	  worden	  en	  wat	  extern	  ingekocht	  
moet	  worden	  (bijvoorbeeld	  hosting,	  het	  bouwen	  van	  een	  open	  data	  
pagina/site/platform);	  

• realisatie	  technische	  basisinrichting.	  
	  
Fase	  2a:	  data	  publicatie	  organiseren	  en	  data	  hergebruik	  stimuleren	  

• zodra	  de	  open	  data	  steward	  aangesteld	  is	  en	  de	  techniek	  en	  hulpmiddelen	  
zijn	  beschikbaar,	  kan	  hij	  of	  zij	  de	  datapublicatie	  ritmisch	  gaan	  organiseren	  
en	  opschroeven	  (zie	  hoofdstuk	  7	  ‘welke	  data	  eerst’).	  Daarnaast	  kan	  de	  
open	  data	  steward	  het	  aanjagen	  van	  het	  hergebruik	  in	  de	  beleidsvelden	  
(samen	  met	  interne	  en	  externe	  stakeholders)	  in	  de	  steigers	  zetten;	  

	  
Fase	  2b:	  aanvullende	  voorzieningen	  organiseren	  

• Wat	  nodig	  is	  aan	  aanvullende	  voorzieningen	  in	  detail	  ontwerpen	  en	  
inrichten.	  Dit	  mede	  laten	  afhangen	  van	  regionale	  en	  landelijke	  
ontwikkelingen,	  bijvoorbeeld	  of	  er	  een	  centraal	  gemeentelijk	  portaal	  
komt	  voor	  open	  data	  of	  niet.	  

	  
Fase	  3:	  Open	  by	  Design	  plannen	  

• De	  verschillende	  open	  by	  design	  acties	  uit	  hoofdstuk	  9	  prioriteren,	  in	  
detail	  uitwerken	  en	  plannen	  (wat,	  wanneer,	  hoe).	  
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12. Nuttige	  referenties	  
	  

• Architectuurplaatje	  Open	  Data	  Enschede	  (als	  attachment	  bijgevoegd)	  
• Architectuur	  Rotterdam	  Open	  Data	  Store	  (als	  attachment	  bijgevoegd)	  
• Juridische	  referentie	  voor	  datahouders	  

http://www.scribd.com/doc/113592295/20121008-‐BIJLAGE-‐3-‐
Wanneer-‐Mogen-‐Data-‐Voor-‐Hergebruik-‐Vrijgegeven-‐Worden-‐Een-‐
Referentie-‐Voor-‐Datahouders	  	  

• Adviesverslag	  gemeente	  Leeuwarden	  
http://www.scribd.com/doc/113590234/Open-‐Data-‐voor-‐Leeuwarden	  	  

• Handreiking	  open	  data	  
https://data.overheid.nl/handreiking	  	  

• Pas	  toe	  of	  leg	  uit	  lijst	  (over	  open	  standaarden)	  
http://www.forumstandaardisatie.nl/open-‐standaarden/over-‐open-‐
standaarden/	  	  

• Alles	  over	  Creative	  Commons	  Licenties	  	  
http://creativecommons.nl/	  	  

• Open	  data	  en	  aansprakelijkheid	  
http://www.scribd.com/doc/126722915/20120804-‐Open-‐Data-‐en-‐
Aansprakelijkheid	  	  

• Nederlandse	  Gemeenten	  die	  tot	  nu	  toe	  open	  data	  gepubliceerd	  hebben	  in	  
willekeurige	  volgorde:	  

o Amsterdam	  http://www.amsterdamopendata.nl/	  	  
o Rotterdam	  http://www.rotterdamopendata.nl/	  	  
o Enschede	  http://opendata.enschede.nl/	  	  
o Den	  Haag	  

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/feiten-‐en-‐
cijfers/open-‐data.htm	  	  

o Amersfoort	  http://www.amersfoort.nl/opendataamersfoort.html	  	  
o Heemstede	  http://www.heemstede.nl/open-‐data	  	  
o Nijmegen	  http://www.nijmegen.nl/opendata/	  	  
o Eindhoven	  http://www.openeindhoven.nl/	  	  
o Groningen	  http://data.groningen.nl/	  	  
o Utrecht	  http://www.jijmaaktutrecht.nl	  	  
o Alkmaar	  http://www.alkmaar.nl/opendata	  
o Arnhem	  

http://www.arnhem.nl/Politiek_en_organisatie/Gemeente/Open_
data	  	  

o Haarlemmermeer	  
http://www.haarlemmermeer.nl/Over_Haarlemmermeer/Open_d
ata_gemeente_Haarlemmermeer	  	  

o Ede	  https://www.ede.nl/gemeente/gemeentearchief/open-‐
cultuur-‐data/open-‐data-‐gemeentearchief-‐ede/	  	  

o Hengelo	  http://www.hengelo.nl/opendata	  	  
o Zaanstad	  http://geo.zaanstad.nl/geonetwork/srv/en/main.home	  	  
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Bijlage	  1	  –	  Architectuur	  Enschede	  
	  
	  

	  


