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MANAGEMENTSAMENVATTING	  

De	  opdracht	  en	  de	  inhoud	  
	  

1. Dit	  document	  bevat	  de	  rapportage	  behorende	  bij	  de	  data-‐inventarisatie	  verricht	  door	  The	  
Green	  Land	  BV	  en	  VKA	  BV	  in	  opdracht	  van	  de	  provincie	  Noord	  Holland	  in	  het	  voorjaar	  van	  
2014.	  Deze	  inventarisatie	  heeft	  plaatsgevonden	  met	  het	  oog	  op	  het	  realiseren	  van	  de	  Open	  
Data	  ambities,	  zoals	  uitgesproken	  door	  Gedeputeerde	  Staten	  in	  2012.	  

2. Deze	  rapportage	  doet	  goed	  beschouwd	  drie	  dingen:	  het	  levert	  de	  achtergrondinformatie	  
(verantwoording	  en	  uitleg)	  bij	  de	  uitvoering	  van	  genoemde	  data-‐inventarisatie	  (separaat	  
opgeleverd	  in	  de	  vorm	  van	  een	  Excel	  sheet),	  het	  vat	  de	  belangrijkste	  bevindingen	  samen	  en	  
het	  geeft	  een	  handelingsperspectief	  voor	  mogelijke	  vervolgstappen.	  
	  

Het	  geïnventariseerd	  Open	  Data	  potentieel	  	  
	  

3. In	  totaal	  heeft	  de	  inventarisatie	  een	  hoeveelheid	  van	  ruim	  2000	  datasets	  opgeleverd,	  
waarvan	  zeker	  2/3	  deel	  (ruim	  1300)	  opengesteld	  zou	  kunnen	  worden,	  terwijl	  dat	  bij	  slechts	  
een	  kleine	  500	  reeds	  het	  geval	  is:	  er	  is	  een	  fors	  potentieel.	  	  

4. Datasets	  op	  het	  gebied	  van	  geo-‐informatie	  bieden	  veruit	  de	  meeste	  potentie,	  gevolgd	  door	  
data	  op	  het	  gebied	  van	  verkeer	  en	  vervoer.	  Voorts	  zijn	  er	  sectoren	  met	  goed	  georganiseerde	  
datasets	  die	  echter	  van	  nature	  niet	  naar	  buiten	  kijken.	  

5. Er	  zijn	  enkele	  sectoren	  die	  reeds	  een	  groot	  deel	  van	  hun	  data	  openstellen	  en	  die	  dat	  ook	  zien	  
als	  onderdeel	  van	  hun	  kernproces	  (zoals	  bijvoorbeeld	  de	  Statengriffie,	  en	  de	  sector	  
Cultuur&Cultuurhistorie).	  Zij	  zouden	  –	  waar	  het	  het	  inrichten	  van	  processen	  aangaat	  –	  als	  
voorbeeld	  kunnen	  dienen	  voor	  andere	  sectoren.	  Daarbij	  moet	  wel	  opgemerkt	  worden	  dat	  de	  
daarbij	  gehanteerde	  formaten	  voor	  verbetering	  vatbaar	  zijn	  (dikwijls	  slechts	  pdf-‐formaten,	  
hetgeen	  het	  ‘herbruikbaar	  maken’	  bemoeilijkt).	  	  

6. Bij	  veruit	  de	  meeste	  sectoren,	  met	  name	  de	  sectoren	  die	  extern	  georiënteerd	  zijn,	  zit	  veel	  
(potentiële)	  energie	  data	  te	  delen.	  Dat	  neemt	  niet	  weg	  dat	  er	  ook	  binnen	  die	  sectoren	  
dikwijls	  sprake	  is	  van	  een	  onderschatting	  van	  het	  eigen	  Open	  Data	  potentieel:	  er	  is	  meer	  
openbaar	  dan	  men	  zelf	  denkt.	  	  

	  
De	  realisatie	  van	  het	  Open	  Data	  potentieel	  

	  
7. De	  realisatie	  van	  dat	  potentieel	  vereist	  allereerst	  het	  besef	  dat	  het	  doen	  aan	  Open	  Data	  

lange	  adem	  vereist	  en	  dus	  ondersteund	  wordt	  door	  een	  meerjarig	  politiek	  en	  bestuurlijk	  
commitment	  in	  woord	  en	  daad	  (middelen).	  

8. Bij	  de	  meerjarige	  uitrol	  is	  de	  rol	  van	  de	  aan	  te	  stellen	  Open	  Data	  steward	  cruciaal.	  Zijn	  eerste	  
taak	  zal	  zijn	  het	  (laten)	  expliciteren	  van	  genoemde	  commitment	  en	  het	  inregelen	  van	  de	  
essentiële	  randvoorwaarden	  die	  zowel	  op	  technisch	  als	  organisatorisch	  vlak	  liggen,	  
waaronder	  het	  afspreken,	  vastleggen	  en	  beleggen	  van	  verantwoordelijkheden	  en	  het	  
controleren	  van	  de	  uitvoering	  daarvan.	  	  

9. Bij	  de	  uitrol	  past	  de	  weg	  der	  geleidelijkheid:	  klein	  beginnen	  met	  die	  data	  en	  die	  stakeholders	  
(in-‐	  en	  extern)	  die	  de	  meeste	  kans	  op	  succes	  bieden,	  waarbij	  uiteraard	  naar	  verbinding	  
gezocht	  wordt	  met	  beleidsprioriteiten	  van	  de	  provincie	  en	  haar	  partners.	  De	  Open	  Data	  
steward	  ontzorgt	  daarbij	  de	  datahouders	  zodat	  (steeds	  meer)	  data	  ‘als	  vanzelf’	  en	  volgens	  
een	  vast	  ritme	  en	  liefst	  in	  onderlinge	  samenhang	  gepubliceerd	  worden.	  	  

10. Al	  doende	  groeit	  de	  groep	  van	  interne	  en	  externe	  supporters	  waardoor	  op	  termijn	  Open	  Data	  
niet	  meer	  weg	  te	  denken	  valt	  uit	  de	  bestuurlijke	  praktijk	  van	  de	  provincie!	  
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TEN	  GELEIDE	  

Dit	  document	  bevat	  de	  rapportage	  behorende	  bij	  de	  data-‐inventarisatie	  verricht	  door	  The	  Green	  
Land	  BV	  en	  VKA	  BV	  in	  opdracht	  van	  de	  provincie	  Noord	  Holland	  in	  het	  voorjaar	  van	  2014.	  Invalshoek	  
van	  deze	  inventarisatie	  is	  het	  vaststellen	  van	  het	  ‘Open	  Data	  potentieel’	  van	  deze	  data	  met	  het	  oog	  
op	  het	  realiseren	  van	  de	  ambities	  op	  dit	  vlak	  van	  de	  provincie,	  zoals	  uitgesproken	  door	  
Gedeputeerde	  Staten	  op	  8	  mei	  2012.	  	  
	  
Deze	  rapportage	  doet	  goed	  beschouwd	  drie	  dingen:	  het	  levert	  de	  achtergrondinformatie	  
(verantwoording	  en	  uitleg)	  bij	  de	  uitvoering	  van	  genoemde	  data-‐inventarisatie	  (hoofdstuk	  1),	  het	  vat	  
de	  belangrijkste	  bevindingen	  samen	  (hoofdstuk	  2)	  en	  geeft	  het	  een	  handelingsperspectief	  voor	  de	  
volgende	  stappen	  (hoofdstuk	  3).	  
	  
Hierbij	  zij	  opgemerkt	  dat,	  in	  lijn	  met	  het	  verzoek	  van	  de	  opdrachtgever,	  de	  rapportage	  een	  document	  
op	  hoofdlijnen	  is:	  kern	  van	  de	  opdracht	  is	  het	  uitvoeren	  van	  de	  inventarisatie	  die	  is	  verwerkt	  in	  een	  
Excel	  sheet,	  die	  als	  separaat	  document	  is	  opgeleverd.	  
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1 ACHTERGROND	  INFORMATIE	  BIJ	  DE	  DATA-‐INVENTARISATIE	  

Dit	  hoofdstuk	  beschrijft	  de	  achtergrond	  en	  inhoud	  van	  de	  opdracht,	  de	  betrokkenen	  en	  de	  
uitvoering,	  inclusief	  de	  kritische	  succesfactoren.	  

1.1 Achtergrond	  en	  inhoud	  van	  de	  opdracht	  
In	  2012	  sprak	  Gedeputeerde	  Staten	  van	  de	  provincie	  Noord	  Holland	  de	  ambitie	  uit	  haar	  data	  zoveel	  
als	  mogelijk	  als	  Open	  Data	  ter	  beschikking	  te	  willen	  stellen	  voor	  hergebruik.	  Daarbij	  kwam	  de	  
provincie	  tot	  de	  constatering	  dat	  het	  zaak	  was	  allereerst	  een	  inventarisatie	  uit	  te	  voeren	  naar	  het	  
Open	  Data	  potentieel.	  In	  dat	  kader	  heeft	  zij,	  na	  uitvraag	  en	  gunning	  onder	  de	  relevante	  
mantelovereenkomst,	  VKA	  BV,	  die	  ter	  zake	  The	  Green	  Land	  BV	  als	  onderaannemer	  had	  ingeschakeld,	  
de	  volgende	  opdracht	  gegeven:	  	  	  

a. een	  inventarisatie	  te	  maken	  waarbij	  iedere	  aangetroffen	  dataset	  beschreven	  wordt	  aan	  de	  
hand	  van	  een	  aantal	  metadata	  -‐	  zoals	  onderwerp,	  eigenaar,	  formaat,	  omvang,	  aanwezigheid	  
eigen	  metadata	  –	  en	  voorts	  te	  duiden	  of	  de	  dataset	  als	  Open	  Data	  zou	  kunnen	  worden	  
ontsloten	  (gezien	  de	  toepasselijke	  regelgeving).	  Het	  metadataschema	  inclusief	  de	  toelichting	  
op	  de	  velden	  is	  separaat	  opgeleverd.	  

b. in	  dat	  proces	  van	  inventarisatie	  data-‐eigenaren	  en	  andere	  stakeholders	  te	  informeren	  over	  
de	  achtergronden	  van	  Open	  Data,	  en	  

c. een	  beknopt	  verslag	  te	  schrijven	  houdende	  de	  bevindingen,	  inclusief	  het	  duiden	  van	  de	  
aangetroffen	  ‘Open	  Data	  	  toppers’,	  en	  een	  advies	  over	  concrete	  vervolgstappen.	  

1.2 De	  betrokkenen	  
De	  opdracht	  is	  uitgevoerd	  door	  Marc	  de	  Vries	  en	  Frank	  Verschoor	  (The	  Green	  Land	  BV)	  en	  Huub	  
Koninkx	  en	  Jasmijn	  Wijn	  (VKA	  BV),	  een	  korte	  beschrijving	  van	  opdrachtnemers	  is	  opgenomen	  in	  
Bijlage	  1.	  Van	  de	  zijde	  van	  de	  provincie	  fungeerde	  Kasper	  de	  Rooy	  (Directie	  Beleid)	  als	  opdrachtgever.	  
Daarnaast	  hebben	  diverse	  medewerkers	  van	  de	  provincie	  een	  cruciale	  bijdrage	  geleverd	  (interviews,	  
controle	  van	  concept	  inventarisaties,	  zie	  hierna).	  De	  namen	  van	  deze	  respondenten	  zijn	  opgenomen	  
in	  Bijlage	  2.	  

1.3 Uitvoering	  van	  de	  opdracht	  
Ter	  uitvoering	  van	  de	  opdracht	  –	  gestart	  medio	  december	  2013	  en	  afgesloten	  op	  9	  april	  2014	  –	  	  
hebben	  VKA	  BV	  en	  The	  Green	  Land	  BV	  (hierna	  ‘Opdrachtnemers’	  c.q.	  ‘wij’)	  de	  volgende	  stappen	  
gezet:	  

- opstellen	  van	  een	  gedetailleerd	  projectprotocol	  (projectplan,	  concepten	  van	  uit	  te	  sturen	  
berichten)	  

- af-‐	  en	  vaststellen	  van	  de	  te	  hanteren	  semantiek,	  waaronder	  het	  begrip	  ‘dataset’	  en	  de	  te	  
inventariseren	  metadata	  

- identificeren	  van	  te	  bevragen	  data-‐eigenaars	  en	  andere	  betrokkenen	  (zoals	  de	  
applicatiebeheerders	  van	  de	  vier	  directies)	  voor	  het	  afnemen	  van	  interviews;	  

- daadwerkelijk	  afnemen	  van	  deze	  interviews	  en	  de	  vastlegging	  van	  de	  resultaten,	  na	  
terugkoppeling	  ter	  verificatie	  

- leveren	  van	  frequente	  tussenrapportages	  over	  voortgang	  aan	  de	  Opdrachtgever	  
- opleveren	  en	  presentatie	  van	  de	  deliverables	  (de	  Excel	  sheet	  en	  de	  rapportage).	  

1.4 Kritische	  succesfactoren	  
Van	  meet	  af	  aan	  hebben	  Opdrachtgever	  en	  Opdrachtnemer	  zich	  gerealiseerd	  dat	  een	  aantal	  factoren	  
van	  groot	  belang	  was	  voor	  het	  succesvol	  volbrengen	  van	  deze	  inventarisatie.	  Hieronder	  een	  overzicht	  
en	  de	  acties	  in	  dat	  kader	  zijn	  ondernomen.	  
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a. Eenduidigheid	  van	  semantiek	  en	  opereren	  
Direct	  bij	  aanvang	  is	  een	  protocol	  opgesteld	  (opgenomen	  in	  Bijlage	  3),	  waarin	  de	  te	  
verzamelen	  gegevens	  over	  de	  datasets	  in	  detail	  zijn	  geduid	  (inclusief	  semantiek)	  alsmede	  de	  
manier	  waarop	  ze	  in	  de	  Excel	  sheet	  opgenomen	  moesten	  worden.	  Hiermee	  werd	  de	  kans	  
geminimaliseerd	  dat	  er	  interpretatieverschillen	  zouden	  kunnen	  ontstaan	  tussen	  de	  
betrokken	  inventariseerders.	  Dit	  protocol	  is,	  bij	  wijze	  van	  legenda	  en	  leeswijzer,	  als	  eerste	  
werkblad	  opgenomen	  in	  de	  Excel	  sheet.	  
	  

b. Definitie	  van	  datasets	  
Waar	  de	  ‘eenheid	  van	  het	  onderzoek’	  bestond	  uit	  ‘datasets’,	  was	  het	  zaak	  deze	  aan	  het	  begin	  
van	  het	  proces	  zo	  duidelijk	  mogelijk	  te	  omschrijven.	  Het	  protocol	  bevat	  daarom	  een	  aantal	  
cumulatieve	  criteria	  voor	  ‘het	  zijn’	  van	  een	  dataset,	  te	  weten:	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  een	  verzameling	  gestructureerde	  data;	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  in	  elektronische	  vorm	  beschikbaar;	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  verzameld	  uit	  hoofde	  van	  de	  publieke	  taakvervulling;	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  en	  beheerd	  door	  of	  onder	  verantwoordelijkheid	  van	  de	  PNH.	  
Deze	  definitie	  sluit	  dus	  uit:	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  een	  kaartenbak	  (geen	  elektronische	  vorm);	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  een	  los	  pdf	  bestand	  (niet	  gestructureerd);	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  een	  lijst	  spelers	  van	  HBS	  (niet	  onder	  verantwoordelijkheid	  van	  een	  overheidsinstantie).	  
	  
Daarbij	  moet	  opgemerkt	  worden	  dat	  de	  ‘granulariteit’	  –	  de	  mate	  van	  detaillering	  –	  	  van	  de	  
datasets	  een	  enigszins	  onzekere	  factor	  is	  gebleven.	  Weliswaar	  is	  steeds	  het	  perspectief	  van	  
de	  hergebruiker	  gehanteerd	  –	  aan	  welke	  verzameling	  data	  zou	  deze	  behoefte	  kunnen	  
hebben	  –	  maar	  uiteraard	  blijven	  hier	  interpretatiemarges	  bestaan.	  Dit	  is	  als	  een	  fact	  of	  life	  
geaccepteerd.	  	  	  
	  

c. Af-‐	  en	  inperking	  van	  het	  domein	  
Gegeven	  de	  opdracht	  alle	  datasets	  te	  inventariseren,	  stond	  vast	  dat	  de	  inkadering	  van	  de	  
operatie	  een	  punt	  zou	  zijn.	  Met	  het	  oog	  daarop	  werd	  de	  volgorde	  van	  de	  metadata	  zo	  
gekozen	  dat	  in	  ieder	  geval	  alle	  datasets	  geïnventariseerd	  werden	  maar,	  tegelijkertijd	  drop	  
out	  criteria	  bevatte	  –	  bijvoorbeeld	  omdat	  er	  evident	  persoonsgegevens	  in	  de	  dataset	  zitten	  –	  
waarna	  de	  betreffende	  set	  niet	  verder	  beschreven	  hoefde	  te	  worden.	  	  
	  

d. Identificeren	  van	  de	  juiste	  respondenten	  
Aangezien	  de	  kennis	  over	  de	  te	  inventariseren	  datasets	  grotendeels	  ingewonnen	  moest	  
worden	  bij	  de	  ‘data-‐eigenaars’,	  was	  hun	  identificatie	  cruciaal.	  Met	  de	  hulp	  van	  
Opdrachtgever,	  is	  daarom	  in	  eerste	  instantie	  gesproken	  met	  informatie-‐	  en	  
applicatiemanagers	  van	  de	  vier	  directies,	  die	  steeds	  goede	  suggesties	  konden	  doen.	  Bijlage	  2	  
bevat	  een	  compleet	  overzicht	  van	  alle	  personen	  (82	  in	  totaal)	  die	  aan	  de	  inventarisatie	  
hebben	  meegewerkt.	  
	  	  

e. Draagvlak	  
Uiteraard	  was	  welwillendheid	  van	  de	  te	  interviewen	  personen	  een	  andere	  cruciale	  factor.	  
Juist	  met	  het	  oog	  daarop	  is	  een	  ‘Fact	  sheet’	  (opgenomen	  in	  Bijlage	  4)	  opgesteld	  waarin	  de	  
contouren	  van	  de	  gezochte	  bijdrage	  kort	  geduid	  werden,	  hetgeen	  veel	  (potentiële)	  kou	  uit	  de	  
lucht	  haalde	  en	  een	  vliegende	  start	  mogelijk	  maakte.	  Ter	  verdere	  versterking	  van	  dit	  
draagvlak	  is	  ook	  een	  presentatie	  gegeven	  aan	  de	  informatiemanagers	  van	  de	  vier	  directies	  
tijdens	  hun	  maandelijkse	  bijeenkomst.	  	  
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f. Terugkoppeling	  
Tenslotte	  was	  het	  uiteraard	  ook	  essentieel	  de	  juistheid	  van	  de	  opgehaalde	  informatie	  te	  
checken.	  In	  dat	  kader	  is	  steeds	  de	  concept	  lijst	  voorgelegd	  aan	  de	  geïnterviewde	  met	  het	  
verzoek	  deze	  op	  fouten	  en	  omissies	  te	  controleren.	  	  	  
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2 BELANGRIJKSTE	  BEVINDINGEN	  VAN	  DE	  DATA-‐INVENTARISATIE	  	  

Dit	  hoofdstuk	  beschrijft	  wat	  de	  data-‐inventarisatie	  heeft	  opgeleverd.	  Het	  geeft	  de	  aantallen	  en	  maakt	  
een	  clustering	  van	  data	  op	  basis	  van	  ‘Open	  Data	  potentieel’,	  gelardeerd	  met	  voorbeelden.	  Tevens	  
schetst	  het	  kort	  de	  meer	  zachtere	  kant	  van	  de	  uitkomsten:	  de	  ervaringen	  en	  beelden	  opgedaan	  
tijdens	  de	  interviews	  in	  relatie	  tot	  het	  Open	  Data	  gedachtegoed.	  	  

2.1 De	  aantallen	  geïnventariseerde	  datasets	  en	  de	  verdeling	  	  
De	  inventarisatie	  van	  het	  datapotentieel	  loopt	  langs	  drie	  stappen:	  (a)	  hoeveel	  datasets	  zijn	  er	  
eigenlijk	  (b)	  hoeveel	  daarvan	  zijn	  Open	  (b)	  en	  hoeveel	  daarvan	  zijn	  al	  beschikbaar	  voor	  hergebruik.	  
Hieronder	  een	  samenvatting	  van	  de	  aantallen	  en	  wat	  opmerkingen	  daarbij.	  
	  

a. Hoeveelheden	  datasets?	  
In	  totaal	  heeft	  de	  inventarisatie	  een	  hoeveelheid	  van	  ruim	  2000	  datasets	  opgeleverd,	  
waarvan	  zeker	  2/3	  deel	  (ruim	  1300)	  opengesteld	  zou	  kunnen	  worden,	  terwijl	  dat	  bij	  slechts	  
een	  kleine	  500	  reeds	  het	  geval	  is.	  Hierbij	  moeten,	  in	  aanvulling	  op	  hetgeen	  hierboven	  reeds	  
gezegd	  is	  over	  ‘granulariteit’,	  nog	  twee	  kanttekeningen	  geplaatst	  worden.	  
	  
- Het	  potentieel	  van	  datasets	  is	  bij	  sommige	  sectoren,	  zoals	  MID-‐AFD	  (Administratieve	  en	  

Financiële	  Dienstverlening)	  nog	  groter,	  aangezien	  de	  hoeveelheid	  (mogelijk	  te	  creëren)	  
datasets	  vele	  malen	  groter	  is	  dan	  het	  aantal	  opgenomen	  in	  het	  overzicht.	  De	  bij	  de	  AFD-‐
data-‐inventarisatie	  opgenomen	  toelichting	  zegt	  hierover:	  

	  
Alle	  financiële	  data	  -‐	  de	  gehele	  planning-‐	  en	  controlecyclus	  -‐	  van	  de	  PNH	  worden	  in	  
SAP	  geadministreerd.	  Binnen	  de	  planning-‐	  en	  controlecyclus	  zitten	  tal	  van	  datasets	  
die	  allemaal	  volgens	  vaste	  processen	  en	  op	  basis	  van	  geaccepteerde	  (en	  dikwijls	  
wettelijk	  voorgeschreven)	  werkwijzen	  worden	  behandeld.	  Een	  en	  ander	  vormt	  een	  
zeer	  omvangrijke	  en	  waardevolle	  verzameling	  van	  samenhangende	  datasets.	  Binnen	  
de	  cyclus	  zijn	  er	  tal	  van	  stukken	  die	  openbaar	  zijn	  (en	  moeten	  zijn).	  Naarmate	  men	  
evenwel	  afdaalt	  richting	  de	  details	  -‐	  bijvoorbeeld	  de	  boekingsstukken	  die	  de	  basis	  
vormen	  voor	  de	  journaalposten	  -‐	  kom	  je	  bij	  data	  waarvan	  het	  de	  vraag	  is	  of	  deze	  
openbaar	  zijn:	  de	  granulariteit	  is	  van	  groot	  belang.	  Zo	  zullen	  sommige	  offertes	  
bedrijfsgeheimen	  bevatten	  en	  sommige	  facturen	  persoonsgegevens.	  In	  ieder	  geval	  is	  
het	  zo	  dat	  technisch	  gezien	  er	  gemakkelijk	  relevante	  uitsnedes	  uit	  de	  data	  gemaakt	  
kunnen	  worden,	  bijvoorbeeld	  op	  basis	  van	  kostenplaatsen	  en	  kostensoorten.	  	  

	  
- Met	  name	  in	  de	  lijst	  van	  geodatasets	  van	  BEL/KB	  staan	  veel	  datasets	  met	  een	  hoog	  

detailniveau	  die	  één	  niveau	  hoger	  tot	  dezelfde	  ‘unieke’	  dataset	  behoren.	  	  Bijvoorbeeld	  
over	  het	  paleografisch	  reconstructiebeleid	  zijn	  tien	  datasets	  beschikbaar	  die	  alleen	  qua	  
historische	  periode	  verschillen	  maar	  inhoudelijk	  verder	  hetzelfde	  zijn.	  Ook	  zie	  je	  dat	  
sommige	  dezelfde	  datasets	  nog	  een	  geografische	  onderverdeling	  krijgen	  zoals	  de	  ‘routes	  
gevaarlijke	  stoffen’	  naar	  gemeenten	  (24	  sets).	  Of	  dat	  datasets	  naar	  type	  worden	  
onderverdeeld	  zoals	  de	  geluidcontouren	  naar	  	  provinciale	  wegen,	  rijkswegen	  en	  spoor.	  
Veelvoorkomend	  is	  ook	  het	  onderscheid	  tussen	  sets	  met	  een	  lijn,	  vlak	  of	  punt	  geometrie.	  
Hierbij	  kun	  je	  je	  afvragen	  of	  deze	  sets,	  in	  het	  kader	  van	  hergebruikgemak,	  niet	  beter	  in	  
een	  geïntegreerde	  of	  gecumuleerde	  vorm	  beschikbaar	  gesteld	  zouden	  moeten	  worden.	  	  
	  

Met	  andere	  woorden,	  het	  potentieel	  is	  enerzijds	  groter	  dan	  de	  aantallen	  genoemd	  in	  het	  
overzicht	  hieronder	  (waarbij	  wel	  steeds	  nagegaan	  moet	  worden	  of	  de	  uitsnedes	  wettelijk	  
gezien	  ‘naar	  buiten	  mogen’),	  en	  anderzijds	  kleiner	  als	  men	  het	  hergebruikersperspectief	  
hanteert.	  
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b. Open	  Data?	  

Als	  gezegd	  betreft	  deze	  inventarisatie	  alle	  datasets	  aanwezig	  bij	  de	  provincie.	  Evenwel	  zijn	  
niet	  alle	  datasets	  ook	  open.	  Dat	  leidt	  allereerst	  tot	  de	  vraag:	  wat	  zijn	  dan	  Open	  Data?	  Er	  
bestaat	  geen	  wettelijke	  definitie	  van	  Open	  Data	  maar	  de	  algemeen	  geaccepteerde	  definitie	  
luidt:	  	  	  
“Open	  data	  zijn	  bronnen	  van	  onbewerkte	  data:	  
- die	  openbaar	  zijn;	  
- die	  zonder	  restricties	  –	  dus	  waar	  geen	  auteursrecht	  of	  andere	  rechten	  van	  derden	  op	  

berusten	  -‐	  en	  door	  iedereen	  hergebruikt	  mogen	  worden	  (geen	  exclusiviteit),;	  
- die	  voldoen	  aan	  ‘open	  standaarden’	  (geen	  barrières	  voor	  het	  gebruik);	  
- die	  computerleesbaar	  zijn	  

	  
Deze	  duiding	  is	  steeds	  als	  uitgangspunt	  bij	  de	  kwalificatie	  van	  de	  aangetroffen	  datasets	  
genomen.	  Dit	  leidt	  tot	  twee	  concrete	  toetsingscriteria:	  
-‐ zijn	  de	  data	  openbaar?	  	  
-‐ rusten	  er	  rechten	  van	  derden	  op	  de	  data?	  
Indien	  een	  of	  meer	  van	  deze	  vragen	  met	  ‘nee’	  beantwoord	  moest	  worden,	  viel	  de	  dataset	  
buiten	  het	  bereik	  van	  de	  verdere	  inventarisatie.	  	  
	  
Hierbij	  moet	  nog	  opgemerkt	  worden	  dat	  het	  formaat	  van	  de	  dataset	  uiteraard	  ook	  bijdraagt	  
aan	  ‘de	  openheid’:	  in	  een	  html	  pagina	  is	  nu	  eenmaal	  makkelijker	  linken	  dan	  in	  een	  pdf	  
document	  en	  ‘proprietary	  software’	  (zoals	  bestanden	  in	  Word	  of	  Excel)	  zijn	  nu	  eenmaal	  
minder	  open	  dan	  bestanden	  op	  basis	  van	  open	  source	  software.	  Het	  formaat	  is	  echter	  geen	  
uitvalcriterium	  geweest:	  ook	  een	  verzameling	  pdf-‐jes	  of	  een	  overzichtslijst	  in	  Excel	  is	  in	  de	  
lijst	  opgenomen	  als	  Open	  Data	  (mits	  uiteraard	  voldaan	  was	  aan	  de	  overige	  vereisten	  
daarvoor).	  
	  

c. Al	  herbruikbaar?	  
De	  derde	  stap	  betreft	  dan	  of	  deze	  open	  datasets	  daadwerkelijk	  al	  beschikbaar	  gesteld	  
worden	  voor	  hergebruik.	  Daarbij	  is	  niet	  alleen	  gekeken	  naar	  de	  website	  van	  de	  provincie	  
(http://www.noord-‐holland.nl),	  maar	  ook	  naar	  gelieerde	  en	  andere	  organisaties,	  zoals	  het	  
provinciaal	  geo-‐register,	  de	  website	  van	  Oneindig	  Noord	  Holland	  en	  OpenOV.	  
	  

d. Het	  totaalbeeld	  
De	  tabel	  hieronder	  bevat	  een	  totaaloverzicht	  van	  de	  gevonden	  aantallen	  gespecificeerd	  per	  
directie	  en	  sector	  c.q.	  ander	  organisatieonderdeel.	  
	  
	  

Onderdeel/directie/sector	   Aantal	  
geïnventariseerde	  
datasets	  

Aantal	  (potentieel)	  
Open	  datasets	  

Aantal	  reeds	  
herbruikbare	  	  
datasets	  

Staf	  Algemeen	  Directeur	   8	   3	   1	  
Kabinet	   11	   7	   5	  
Statengriffie	   28	   28	   28	  
	   	   	   	  
Directie	  Middelen	   	   	   	  
Administratieve	  en	  Financiële	  
Dienstverlening	  

7,	  doch	  potentieel	  	  
veel	  groter	  

3,	  doch	  potentieel	  	  
veel	  groter	  

2	  

Juridische	  Dienstverlening	   9	   2	   2	  
Personele	  Dienstverlening	  	   14	   0	   	   0	  
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Onderdeel/directie/sector	   Aantal	  
geïnventariseerde	  
datasets	  

Aantal	  (potentieel)	  
Open	  datasets	  

Aantal	  reeds	  
herbruikbare	  	  
datasets	  

Communicatie	  	   27	   circa	  15	   circa	  15	  
Facilitaire	  Dienstverlening	   10	   7	   0	  
ICT	  Regie	   7	   0	   0	  
Inkoop	   3	   0	   0	  
DIV	   0	   0	   0	  
Directie	  Subsidies	  
Vergunningen	  Toezicht	  

	   	   	  

Interbestuurlijk	  Toezicht	   13	   8	   5	  
Subsidies	   183	   45	   45	  
Vergunningen	   82	   20	   20	  
Handhaving	   68	   2	   2	  
Ondersteuning	   5	   1	   0	  
	   	   	   	  
Directie	  Beheer	  &	  Uitvoering	   	   	   	  
Verkeersmanagement	   26	   20	   1	  
Beheerstrategie	  en	  
Programmering	  Infrastructuur	  

13	   6	   5	  

Bodem	  en	  Groen	   8	   4	   1	  
Realisatie	  Infrastructuur	   Zie	  BSP	  en	  DBO	   0	   0	  
Dagelijks	  beheer	   25	   15	   0	  
Directiebrede	  Ondersteuning	   7	   0	   0	  
Ingenieursdiensten	  Geodata	  
en	  Innovatie	  

148	   143	   12	  

	   	   	   	  
Directie	  Beleid	   	   	   	  
Bestuurlijke	  
Ontwikkelingsstrategie	  en	  
Europa	  

2	   1	   1	  

Cultuur	  &	  Cultuurhistorie	   21	   20	   10	  
Economische	  Zaken,	  
Landbouw	  en	  Toerisme	  

5	   3	   3	  

Gebiedsontwikkeling	  en	  Grond	   6	   0	   0	  
Jeugd,	  Zorg	  en	  Welzijn	   0	   0	   0	  
Kennis	  &	  Beleidsevaluatie	  
(+statistiek)	  

1080	  (+189)	   928	  (+37)	   264	  (+33)	  

Milieu	   1	   1	   0	  
Natuur,	  Recreatie	  en	  
Landschap	  

5	   4	   4	  

Ruimtelijke	  Inrichting	   4	   4	   3	  
Verkeer	  &	  Vervoer	   13	   11	   8	  
Water	   2	   2	   1	  
totalen	   (tenminste)	  2030	   (tenminste)	  1340	   471	  
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2.2 Inschatting	  van	  het	  Open	  Data	  potentieel	  
Wat	  valt	  er	  nu	  te	  zeggen	  over	  het	  ‘Open	  Data	  potentieel’	  van	  de	  provincie?	  	  
	  
	  

a. Verschil	  tussen	  ‘(potentieel)	  Open’	  en	  ‘reeds	  herbruikbaar’	  
Wat	  uiteraard	  allereerst	  opvalt	  is	  dat	  er	  zo’n	  1340	  	  datasets	  zijn	  die	  als	  Open	  Data	  betiteld	  
kunnen	  worden,	  maar	  er	  slechts	  471	  reeds	  beschikbaar	  gesteld	  worden.	  Dit	  verschil	  –869	  
datasets	  –	  vormt	  goed	  beschouwd	  het	  potentieel.	  	  

	  
b. Geodata	  koploper	  

Zoals	  uit	  de	  aantallen	  blijkt	  vormt	  de	  hoeveelheid	  geodatasets	  van	  de	  sectoren	  Kennis	  en	  
Beleidsevaluatie	  en	  Ingenieursdiensten	  Geodata	  en	  Innovatie	  een	  indrukwekkend	  potentieel:	  
1071	  stuks	  open	  waarvan	  795	  stuks	  nog	  niet	  herbruikbaar.	  Daar	  komt	  nog	  bij	  dat	  bij	  veruit	  de	  
meeste	  van	  deze	  datasets	  geen	  complicaties	  kunnen	  spelen	  als	  persoonsgegevens.	  De	  
potentie	  van	  deze	  set	  wordt	  nog	  groter	  als	  we	  ons	  realiseren	  dat	  deze	  data	  een	  sterk	  
‘infrastructureel’	  karakter	  hebben:	  voor	  hergebruikers	  dienen	  deze	  data	  vaak	  als	  onderlaag	  
bij	  het	  verwerken	  van	  andere	  gegevens.	  Tenslotte	  kenmerkt	  dit	  type	  data	  zich	  ook	  nog	  eens	  
door	  aanwezigheid	  van	  (behoorlijk)	  geaccepteerde	  standaarden	  (technische	  en	  semantisch).	  	  
	  

c. Verkeer	  en	  Vervoersdata	  
Verkeers	  en	  vervoersdata	  heeft	  veel	  hergebruikwaarde	  en	  biedt	  brede	  mogelijkheden	  tot	  het	  
vinden	  van	  verkeersoplossingen.	  En	  er	  zijn	  al	  legio	  toepassingen	  te	  benoemen	  die	  al	  gebruik	  
maken	  van	  verkeers-‐	  en	  en	  met	  name	  openbaar	  vervoersdata.	  Een	  deel	  van	  de	  data	  is	  al	  via	  
centrale	  voorzieningen	  zoals	  NDW,	  GOVI	  (overheid)	  en	  OpenOV	  (privaat)	  beschikbaar	  
gesteld.	  Echter	  is	  ook	  een	  deel	  van	  de	  verkeersdata	  momenteel	  afgeschermd	  in	  specifieke	  
applicaties	  van	  derden.	  Denk	  aan	  verkeerstellingen,	  wachtrijen	  voor	  stoplichten	  en	  
ongevalanalyses.	  Er	  lopen	  	  evenwel	  initiatieven	  om	  ook	  deze	  data	  te	  ontsluiten.	  	  
	  

d. Naar	  buiten	  gerichte	  sectoren	  
Wat	  verder	  opvalt	  is	  dat	  een	  aantal	  organisatie-‐onderdelen,	  verhoudingsgewijs	  gezien	  
(hoeveelheid	  reeds	  herbruikbare	  datasets:	  hoeveelheid	  datasets)	  Open	  Data	  koplopers	  zijn.	  
Zo	  zijn	  bijna	  alle	  datasets	  van	  de	  Statengriffie	  herbruikbaar	  –	  weliswaar	  in	  de	  vorm	  van	  
verzamelde	  pdf-‐jes,	  maar	  toch	  –	  en	  hetzelfde	  geldt	  voor	  de	  sector	  Cultuur	  en	  Cultuurhistorie.	  
Beide	  worden	  dan	  ook	  gekenmerkt	  door	  het	  feit	  dat	  openbaarmaking	  een	  ’normale’	  stap	  is	  in	  
het	  werkproces:	  	  ontsluiten	  zit	  in	  de	  mindset	  van	  deze	  organisatie-‐onderdelen.	  	  
	  

e. Meer	  naar	  binnen	  gerichte	  sectoren	  
Dan	  is	  er	  ook	  een	  groep	  sectoren	  die	  op	  zich	  ook	  	  een	  potentieel	  hebben,	  maar	  waar	  
openbaarmaking	  niet	  in	  the	  top	  of	  their	  minds	  zit.	  Zo	  heeft	  de	  sector	  Algemene	  Financiële	  
Dienstverlening	  een	  hele	  berg	  goed	  georganiseerde	  datasets,	  doch	  de	  hoeveelheid	  van	  
herbruikbare	  sets	  is	  zeer	  laag.	  Dit	  is	  natuurlijk	  ook	  niet	  meer	  dan	  logisch:	  deze	  sector	  heeft	  
van	  oudsher	  een	  intern	  gericht	  karakter	  en	  het	  naar	  buiten	  brengen	  van	  gegevens,	  boven	  het	  
niveau	  de	  wettelijke	  verplichtingen,	  is	  nooit	  een	  (kern)taak	  geweest.	  Dat	  neemt	  niet	  weg	  dat	  
hier	  wel	  een	  potentieel	  zit,	  bijvoorbeeld	  indien	  ‘Open	  Spending’	  een	  speerpunt	  van	  de	  
provincie	  zou	  worden.	  	  
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f. Gesloten	  Open	  Data	  
Er	  zijn	  ook	  sectoren	  die	  een	  indrukwekkende	  hoeveelheid	  (waardevolle)	  datasets	  gebruiken,	  
maar	  die	  niet	  als	  Open	  Data	  kunnen	  gelden,	  aangezien	  er	  rechten	  van	  derden	  op	  rusten.	  Een	  
mooi	  voorbeeld	  hiervan	  zijn	  de	  statistische	  gegevens	  (sector	  Kennis	  &	  Beleidsevaluatie)	  waar	  
maar	  liefst	  189	  hoogwaardige	  datasets	  zijn	  aangetroffen.	  Hierbij	  kan	  nog	  opgemerkt	  worden	  
dat	  het	  wellicht	  de	  moeite	  zou	  lonen	  na	  te	  gaan	  in	  hoeverre	  het	  niet	  mogelijk	  zou	  zijn	  
aanvullende	  afspraken	  te	  maken	  met	  de	  leveranciers	  (met	  name	  ABF	  Research	  BV)	  over	  
openstelling	  dan	  wel	  eigen	  verrijking	  te	  overwegen,	  te	  meer	  omdat	  een	  groot	  deel	  van	  de	  
kale	  data	  afkomstig	  lijkt	  van	  Open	  Data	  leveranciers	  (zoals	  het	  CBS)	  en	  de	  verrijking	  die	  
aangebracht	  wordt	  relatief	  gering	  en	  eenvoudig	  lijkt.	  	  	  

	  
g. Dichte	  data	  houders	  

Tenslotte	  zijn	  er	  ook	  sectoren	  die	  nu	  eenmaal	  vanuit	  het	  karakter	  van	  hun	  processen	  weinig	  
tot	  geen	  Open	  Data	  hebben.	  Juridische	  Dienstverlening	  maar	  ook	  het	  Kabinet	  zijn	  typisch	  
organisatie-‐onderdelen	  die	  gebaat	  zijn	  bij	  geheimhouding	  en	  bestuurlijke	  intimiteit.	  Hun	  
datasets	  zullen	  bijna	  nooit	  openbaar	  zijn,	  laat	  staan	  herbruikbaar.	  	  

2.3 Overige	  observaties	  
	  

a. Beoordeling	  Open	  Data	  karakter	  niet	  altijd	  eenvoudig	  
Wat	  zeker	  ook	  vermeldenswaard	  is,	  is	  dat	  de	  beoordeling	  of	  een	  dataset	  ook	  werkelijk	  
opengesteld	  kan	  worden	  lang	  niet	  altijd	  eenvoudig	  is.	  In	  de	  eerste	  plaats	  gaat	  het	  dan	  om	  de	  
vraag	  of	  de	  dataset	  openbaar	  is.	  De	  (massale)	  aanwezigheid	  van	  persoonsgegevens	  in	  een	  
dataset	  is	  uiteraard	  een	  gemakkelijke,	  maar	  er	  zijn	  ook	  andere	  uitzonderingen	  (op	  
openbaarheid)	  die	  minder	  makkelijk	  te	  ontwaren	  en	  toe	  te	  passen	  zijn,	  bijvoorbeeld	  waar	  het	  
gaat	  om	  informatie	  die	  de	  eigen	  belangen	  van	  de	  provincie	  zouden	  kunnen	  schaden	  (IP-‐
adressen	  en	  inbelnummers	  van	  VRI	  kasten)	  en	  vertrouwelijk	  medegedeelde	  gegevens	  (bij	  
aanbestedingen).	  	  	  	  	  
	  
Hetzelfde	  geldt	  voor	  de	  beoordeling	  van	  de	  aanwezigheid	  van	  rechten	  van	  derden.	  Zo	  is	  er	  bij	  
de	  inventarisatie	  van	  de	  statistische	  gegevens	  gebleken	  dat	  de	  onderliggende	  data	  weliswaar	  
(grotendeels)	  vrij	  van	  rechten	  zijn,	  maar	  de	  integratie	  en	  presentatie	  door	  een	  commerciële	  
leverancier	  ertoe	  leidt	  dat	  die	  datasets	  niet	  vrij	  van	  rechten	  zijn	  en	  aldus	  niet	  opengesteld	  
kunnen	  worden	  zonder	  toestemming	  van	  deze	  leverancier.	  
	  
Maar	  ook	  als	  er	  geen	  commerciële	  partijen	  betrokken	  zijn	  kunnen	  er	  complicaties	  optreden.	  
Zo	  zijn	  er	  ook	  (nog	  steeds)	  overheidspartijen	  die	  rechten	  voorbehouden	  bij	  de	  data	  die	  ze	  aan	  
de	  provincie	  beschikbaar	  stellen	  (zoals	  het	  AKR	  van	  het	  Kadaster)	  of	  waarbij	  het	  niet	  
helemaal	  duidelijk	  is	  hoe	  het	  zit	  (de	  weidevogelgebieden	  van	  Alterra).	  Soms	  ook	  lijkt	  er	  
sprake	  van	  tegenstrijdigheden	  in	  de	  gebruiksvoorwaarden.	  
	  
Tenslotte	  speelt	  ‘rechten	  van	  derden’	  ook	  nog	  in	  situaties	  waarbij	  de	  provincie	  
dataleverancier	  is,	  maar	  de	  ontsluiting	  daarvan	  gelegd	  heeft	  bij	  een	  derde.	  Dit	  is	  bijvoorbeeld	  
aangetroffen	  bij	  culturele	  datasets	  (Uit	  in	  Noord	  Holland).	  De	  Cultuurcompagnie	  ontsluit	  
deze	  data	  in	  opdracht	  van	  PNH	  en	  wordt	  daarvoor	  100%	  gefinancierd.	  Omdat	  de	  data	  echter	  
zeer	  waardevol	  zijn	  en	  doorlinken	  naar	  tal	  van	  commerciële	  partijen	  wil	  de	  
Cultuurcompagnie	  deze	  gegevens	  gaan	  vermarkten.	  De	  provincie	  daarentegen	  wil	  dat	  dit	  
Open	  Data	  blijft.	  De	  discussie	  daarover	  is	  nog	  gaande.	  	  
	  
Samengevat:	  de	  beoordeling	  van	  of	  een	  dataset	  herbruikbaar	  is	  –	  dat	  wil	  zeggen	  openbaar	  en	  
vrij	  van	  rechten	  –	  is	  niet	  altijd	  een	  gemakkelijke	  en	  ook	  al	  krijgt	  men	  alle,	  juridisch	  relevante,	  
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details	  op	  tafel	  er	  zal	  altijd	  ruimte	  voor	  verschillende	  interpretaties	  blijven	  bestaan.	  Daar	  
waar	  bij	  de	  inventarisatie	  twijfel	  bestond	  (bij	  de	  opdrachtnemers)	  is	  dat	  aldaar	  aangegeven.	  
(in	  een	  algemene	  inleiding	  of	  per	  dataset).	  Uiteraard	  heeft	  dit	  ook	  consequenties	  voor	  het	  
handelingsperspectief	  (zie	  hierna	  hoofdstuk	  3).	  

	  
b. Mindset	  respondenten	  

Tenslotte	  wordt	  het	  potentieel	  uiteraard	  niet	  slechts	  door	  aantallen	  bepaald.	  Misschien	  nog	  
wel	  belangrijker	  is	  de	  ‘Open	  Data	  perceptie’	  van	  	  de	  mensen	  die	  het	  straks	  moeten	  doen:	  zij	  
die	  werkzaam	  zijn	  voor	  de	  provincie.	  Daarom	  hieronder	  een	  korte	  beschrijving	  van	  de	  
ervaringen.	  
	  
Deze	  zijn	  door	  de	  bank	  genomen	  zeer	  positief:	  de	  respondenten	  waren	  over	  het	  algemeen	  
zeer	  welwillend	  om	  even	  mee	  te	  werken	  en	  hun	  kennis	  te	  delen.	  Slechts	  hier	  en	  daar	  moest	  
een	  beetje	  aangedrongen	  worden,	  maar	  in	  geen	  enkel	  geval	  zijn	  er	  problemen	  opgetreden.	  
De	  term	  ‘Open	  Data’	  was	  veelal	  bekend,	  doch	  de	  perceptie	  ervan	  liep	  wel	  uiteen.	  Hoewel	  
veel	  respondenten	  de	  waarde	  van	  het	  ‘aan	  Open	  Data	  doen’	  onderkenden,	  was	  het	  
opvallend	  dat	  veel	  van	  hen	  meenden	  dat	  hun	  data	  niet	  als	  Open	  Data	  zouden	  kunnen	  
fungeren.	  De	  gronden	  die	  ze	  daarvoor	  aanvoerden	  waren	  echter	  niet	  altijd	  correct	  (overigens	  
is	  er	  bewust	  voor	  gekozen	  hierover	  in	  discussie	  te	  gaan,	  mede	  omdat	  dit	  een	  gecompliceerd	  
gebied	  is,	  zie	  hierboven	  onder	  	  a	  herformuleren	  en	  positief	  maken).	  	  
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3 HANDELINGSPERSPECTIEF	  VOOR	  REALISATIE	  VAN	  DE	  OPEN	  DATA	  
AMBITIES	  

Conclusie	  uit	  het	  vorige	  hoofdstuk	  is	  dat	  de	  provincie	  een	  indrukwekkend	  Open	  Data	  potentieel	  
heeft.	  De	  vraag	  is	  uiteraard	  hoe	  dit	  potentieel	  tot	  wasdom	  gebracht	  kan	  worden.	  Startpunt	  hierbij	  is	  
enerzijds	  het	  ambitieniveau	  uitgesproken	  door	  GS	  van	  de	  provincie	  en	  anderzijds	  de	  bestuurlijke	  en	  
economische	  realiteit:	  er	  zijn	  altijd	  meer	  wensen	  dan	  mogelijkheden	  en	  dat	  geldt	  ook	  voor	  de	  
middelen.	  Met	  dat	  in	  het	  achterhoofd	  5	  samenhangende	  adviezen	  over	  mogelijke	  vervolgstappen.	  
	  

a. Verkrijg	  bestuurlijk	  commitment	  
Het	  begint	  met	  bestuurlijk	  commitment	  om	  de	  lijnen	  helder	  te	  maken,	  en	  zo	  veel	  herhalingen	  
van	  discussie	  bij	  voorbaat	  te	  voorkomen.	  Dat	  commitment	  manifesteert	  zich	  bij	  voorkeur	  in	  
de	  vorm	  van:	  
- een	  principe-‐uitspraak	  van	  GS	  waarin	  het	  ‘open	  tenzij’	  gedachtegoed	  omarmd	  wordt	  
- het	  politiek	  en	  bestuurlijk	  breed	  uitdragen	  hiervan	  zowel	  intern	  als	  extern	  
- het	  meerjarig	  beschikbaar	  stellen	  van	  middelen	  voor	  het	  in	  de	  praktijk	  brengen	  daarvan	  

met	  aanstelling	  van	  een	  dedicated	  (desnoods	  deeltijd)	  Open	  Data	  steward.	  
	  

b. Organiseer	  de	  randvoorwaarden	  	  
Vervolgens	  is	  het	  zaak	  enkele	  faciliteiten	  te	  scheppen	  en	  processen	  in	  te	  regelen.	  De	  
belangrijkste	  betreffen:	  
- schep	  een	  basale	  infrastructuur	  (en	  beleg	  het	  beheer),	  maar	  blijf	  weg	  bij	  het	  zwaar	  

investeren	  in	  ICT-‐voorzieningen:	  dit	  is	  niet	  nodig.	  Sluit	  liever	  aan	  bij	  bestaande	  
voorzieningen	  en	  initiatieven	  (bijvoorbeeld	  bij	  het	  platform	  van	  de	  Amsterdam	  Economic	  
Board	  dat	  mede	  door	  de	  provincie	  gefinancierd	  wordt)leg	  in	  samenwerking	  met	  deze	  
beheerder	  en	  (enkele)	  datahouders	  een	  aantal	  formele	  processen	  vast	  in	  een	  protocol:	  
als	  de	  data	  openbaar	  zijn,	  dan	  worden	  ze	  als	  volgt	  gepubliceerd	  (aanlevering,	  
verantwoordelijkheden,	  vorm,	  update	  frequentie	  etc.)	  

- schep	  een	  checklist	  ter	  ondersteuning	  van	  het	  protocol	  (of	  gebruik	  bestaande	  tools,	  zoals	  
beschikbaar	  op	  data.overheid.nl).	  

- richt	  je	  op	  de	  data	  die	  ‘boven	  iedere	  twijfel	  verheven	  zijn’	  en	  blijf	  dus	  weg	  bij	  data	  waarin	  
mogelijke	  persoonsgegevens	  zitten	  of	  rechten	  van	  derden	  aan	  de	  orde	  kunnen	  zijn.	  

- neem	  enkele	  makkelijke	  barrières	  weg,zoals:	  	  
o het	  verkrijgen	  van	  rechten	  tot	  datagebruik	  en	  de	  verplichting	  in	  open	  

standaarden	  te	  werken	  in	  de	  door	  de	  provincie	  gehanteerde	  standaard	  
inkoopvoorwaarden.	  

o vergelijkbare	  bedingen	  zijn	  denkbaar	  in	  subsidie-‐overeenkomsten	  of	  andere	  
situaties	  waarbij	  de	  provincie	  als	  financier	  optreedt	  (bijvoorbeeld	  in	  de	  culturele	  
sector)	  

o bevorder	  voorts	  het	  gebruik	  van	  open	  standaarden	  en	  dataformaten	  die	  het	  
doen	  aan	  Open	  Data	  vergemakkelijken.	  

- schep	  de	  verplichting	  dat	  nieuwe	  projectplannen	  in	  een	  ‘data-‐paragraaf’	  aangeven	  welke	  
data	  tijdens	  het	  project	  naar	  verwachting	  beschikbaar	  komt	  als	  Open	  Data.	  

	  
c. 	  Initieer	  beleidsmatig	  gebruik	  van	  Open	  Data	  

Met	  het	  commitment	  en	  de	  randvoorwaarden	  op	  zijn	  plek,	  wordt	  het	  zaak	  de	  verbinding	  te	  
leggen	  met	  de	  interne	  datahouders	  die	  het	  meest	  enthousiast	  zijn	  over	  –	  en	  veelal	  ook	  het	  
meeste	  belang	  hebben	  bij	  –	  het	  openstellen	  van	  hun	  data.	  Dit	  zullen	  vooral	  de	  onderdelen	  
van	  de	  organisatie	  zijn	  die	  het	  dichtst	  bij	  de	  externe	  gebruikers	  van	  hun	  data	  opereren.	  Van	  
belang	  is	  hierbij:	  
- de	  energie	  te	  richten	  op	  zij	  die	  willen	  en	  niet	  op	  het	  overhalen	  van	  hen	  die	  niet	  willen.	  	  
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- de	  gesprekken	  aan	  te	  gaan	  over	  de	  wensen	  die	  binnen	  de	  organisatie	  leven.	  De	  lijst	  met	  
bevraagde	  personen,	  in	  combinatie	  met	  de	  geïnventariseerde	  datasets,	  lijkt	  hier	  een	  
aangewezen	  opstap	  te	  bieden.	  

- dit	  te	  doen	  door	  te	  laten	  zien	  hoe	  (makkelijk)	  het	  kan	  en	  hen	  te	  ontzorgen:	  de	  Open	  Data	  
steward	  neemt	  het	  extra	  werk	  over	  

- te	  focussen	  op	  ‘winning’	  datasets,	  zoals	  datasets:	  	  
o waarvan	  het	  absoluut	  vast	  staat	  dat	  deze	  openbaar	  en	  herbruikbaar	  zijn	  
o die	  infrastructurele	  waarde	  hebben,	  en/of	  	  
o die	  een	  directe	  relatie	  ontwikkelen	  met	  hergebruikers	  (zoals	  geodata,	  verkeer-‐	  en	  

vervoerdata,	  statistische	  data	  etc.)	  
o die	  een	  directe	  relatie	  hebben	  met	  beleidsmatige	  prioriteiten	  van	  de	  provincie	  en/of	  

haar	  bestuurlijke	  partners	  zoals	  haar	  gemeenten	  (bijvoorbeeld	  de	  economische	  en	  
culturele	  bedrijvigheid	  in	  de	  Kop	  van	  Noord-‐Holland)	  

o die	  op	  applicaties	  draaien	  waarmee	  gemakkelijk	  gepubliceerd	  en	  geëxporteerd	  kan	  
worden	  in	  open	  format	  

- daarbij	  ook	  aan	  te	  sluiten	  bij	  reeds	  bestaande	  initiatieven	  zodat	  meegelift	  kan	  worden	  op	  
reeds	  ingerichte	  infrastructuur	  en	  processen:	  GOVI,	  NDW,	  NDOV,	  Wegenlegger,	  BIEO,	  
GEOPORTAAL	  en	  cultuuropdekaartnh.nl	  vormen	  hierbij	  mooie	  kansen	  	  	  	  	  

- vooral	  klein	  te	  beginnen	  –	  in	  eerste	  instantie	  gaat	  het	  vooral	  om	  het	  bewijs	  dat	  het	  kan	  
en	  dat	  het	  werkt	  –	  maar	  de	  successen	  op	  grootse	  wijze	  te	  vieren.	  

	  
d. Schep	  rust	  en	  duurzaamheid	  

Zodra	  de	  eerste	  processen	  ingeregeld	  zijn,	  gaat	  het	  erom	  deze	  te	  consolideren	  zodat	  ze	  
routinematig	  en	  ‘als	  vanzelf’	  gaan	  en	  blijven	  draaien.	  Denk	  hierbij	  aan:	  
- het	  publiceren	  van	  data	  volgens	  een	  vast	  ritme,	  bijvoorbeeld	  iedere	  maand	  of	  ieder	  

kwartaal	  
- het	  samenbrengen	  van	  deze	  data	  op	  één	  plek,	  hetgeen	  ook	  het	  in	  onderlinge	  relatie	  

ontsluiten	  vergemakkelijkt	  
- het,	  via	  het	  pad	  der	  geleidelijkheid,	  structureel	  verankeren	  van	  Open	  Data	  in	  de	  

organisatie	  door	  het	  open	  data	  perspectief	  mee	  te	  nemen	  in	  het	  ontwerp	  van	  systemen	  
en	  processen	  (Open	  by	  Design)	  

- het	  bundelen	  en	  zichtbaar	  maken	  van	  de	  behoeftes	  door	  het	  samenbrengen	  van	  en	  
verbinding	  leggen	  met	  de	  externe	  hergebruikers	  

- en	  ondertussen,	  het	  organisch	  laten	  doorgroeien	  van	  het	  Open	  Data	  gedachtegoed	  
binnen	  de	  provincie.	  

	  
Dit	  alles	  tegen	  de	  achtergrond	  van	  het	  noodzakelijk	  besef	  dat	  realisatie	  van	  het	  potentieel	  een	  lange	  
adem	  vereist	  en	  een	  continue	  animatie	  van	  in-‐	  en	  externe	  doelgroepen	  vereist	  met	  de	  zekerheid	  van	  
een	  meerjarig	  politiek	  en	  bestuurlijk	  commitment	  in	  woord	  en	  daad.	  
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Bijlage	  1	  –	  Korte	  beschrijvingen	  van	  de	  auteurs	  en	  hun	  organisaties	  
	  

	  
The	  Green	  Land	  
The	  Green	  Land	  is	  een	  toonaangevend	  adviesbureau	  en	  autoriteit	  in	  het	  veld	  van	  Open	  Data.	  The	  
Green	  Land	  stelt	  zich	  hierbij	  ten	  doel	  om	  data	  daadwerkelijk	  ‘open’	  te	  maken	  en	  help	  organisaties	  bij	  
een	  succesvolle	  implementatie	  hiervan.	  The	  Green	  land	  is	  opgericht	  door	  Ton	  Zijlstra,	  Paul	  
Suijkerbuijk,	  Frank	  Verschoor	  en	  Marc	  de	  Vries.	  	  
	  

Marc	  de	  Vries	  
Marc	  is	  specialist	  op	  het	  gebied	  van	  (her)gebruik	  van	  overheidsinformatie.	  Vanuit	  een	  zeer	  
gedegen	  juridische	  en	  economische	  achtergrond	  adviseert	  hij	  al	  vele	  jaren	  overheden	  en	  
afnemers	  in	  binnen	  en	  buitenland	  hoe	  overheidsinformatie	  te	  benutten	  bij	  het	  realiseren	  van	  
ambities.	  Hij	  doet	  dit	  met	  passie	  en	  overtuiging,	  zonder	  de	  bestuurlijke	  en	  economische	  
realiteit	  uit	  het	  oog	  te	  verliezen.	  Recent	  deed	  hij	  onderzoek	  naar	  de	  kostenkant	  van	  Open	  
Data	  (in	  opdracht	  van	  BZK)	  en	  schreef	  hij	  de	  business	  case	  voor	  het	  openstellen	  van	  
satellietdata	  in	  opdracht	  van	  The	  European	  Space	  Agency	  (ESA).	  Verder	  schreef	  hij	  vorig	  jaar	  
een	  baanbrekend	  rapport	  over	  Open	  Data	  en	  aansprakelijkheid	  en	  in	  2011	  het	  advies	  over	  
financiering	  van	  de	  basisregistraties	  (‘Wie	  van	  de	  Drie’).	  	  
	  
Frank	  Verschoor	  
Frank	  ondersteunt	  -‐	  inmiddels	  al	  10	  jaar	  -‐	  overheidsorganisaties	  bij	  het	  verbeteren	  van	  
(informatie)dienstverlening	  aan	  burgers	  en	  bedrijven.	  Als	  ondernemer,	  projectleider,	  
adviseur,	  verbinder	  en	  vernieuwer.	  Het	  organiseren	  en	  begeleiden	  van	  samenwerking	  vormt	  
de	  rode	  draad	  door	  zijn	  werkzaamheden.	  Frank	  is	  Open	  Data	  man	  van	  het	  eerste	  uur	  en	  
actief	  als	  aanjager	  van	  open	  data	  binnen	  alle	  bestuurslagen.	  Frank	  ziet	  een	  open	  mind	  als	  
belangrijkste	  succesfactor	  voor	  open	  data	  en	  de	  grootste	  winst	  van	  open	  data	  in	  de	  primaire	  
uitvoeringsketen	  van	  overheden.	  Het	  liefst	  staat	  Frank	  in	  de	  Open	  Data	  ‘klei’.	  Zeer	  recente	  
projecten	  zijn	  onder	  andere	  een	  open	  data	  inventarisatie	  voor	  de	  provincie	  Utrecht	  en	  het	  
opstellen	  van	  een	  Open	  Data	  handreiking	  voor	  de	  gemeente	  Schiedam.	  

	  

	  
VKA	  
VKA	  heeft	  als	  adviesbureau	  dat	  al	  meer	  dan	  25	  jaar	  werkzaam	  is	  voor	  de	  overheid	  in	  Nederland	  een	  
duidelijk	  standpunt	  en	  een	  duidelijke	  mening	  over	  open	  data.	  Open	  Data	  maakt	  de	  overheid	  
transparanter	  en	  geeft	  een	  economische	  impuls	  aan	  het	  bedrijfsleven.	  Toch	  is	  het	  voor	  veel	  
overheidsorganisaties	  niet	  vanzelfsprekend.	  De	  overheid	  beschikt	  over	  veel	  gegevens,	  waar	  andere	  
zinvolle	  dingen	  mee	  kunnen	  doen.	  Dan	  gaat	  het	  niet	  alleen	  om	  'leuke'	  apps	  voor	  de	  burger.	  De	  
publieke	  sector	  zelf	  zal	  erdoor	  veranderen.	  VKA	  helpt	  organisaties	  bij	  het	  vormgeven	  van	  hun	  
strategie	  en	  aanpak	  en	  het	  tot	  uitvoer	  brengen	  van	  het	  vastgestelde	  actieplan.	  
	  

Huub	  Koninkx	  
Huub	  is	  gespecialiseerd	  in	  informatievoorziening	  op	  maat	  voor	  de	  gebruiker	  en	  binnen	  de	  
kaders	  die	  ervoor	  worden	  gesteld.	  Hij	  zoekt	  daarbij	  naar	  een	  optimale	  afstemming	  tussen	  
procesontwerp,	  organisatie-‐inrichting	  en	  technologie.	  De	  laatste	  vijf	  jaar	  heeft	  hij	  vooral	  
ervaring	  opgedaan	  in	  interne	  en	  externe	  informatieketens,	  data	  opslag	  en	  ontsluiting	  met	  
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workflow	  oplossingen	  in	  de	  (semi)	  publieke	  sector.	  Werkend	  onder	  architectuur	  (principes	  en	  
standaarden)	  zorgt	  hij	  ervoor	  dat	  de	  totaaloplossing	  werkt.	  Een	  voorbeeld	  is	  het	  vaststellen	  
van	  de	  specificaties	  voor	  de	  opslag	  en	  ontsluiting	  als	  open	  data	  van	  biologische	  
meetgegevens	  door	  Rijkswaterstaat.	  Hiernaast	  ondersteunt	  hij	  Bureau	  Forum	  
Standaardisatie	  bij	  het	  opstellen	  van	  Open	  standaarden	  voor	  gegevensuitwisseling.	  
	  
Jasmijn	  Wijn	  
In	  haar	  advieswerk	  ondersteunt	  Jasmijn	  (semi)	  publieke	  organisaties	  bij	  de	  optimalisatie	  van	  
informatievoorziening.	  Ze	  adviseert	  klanten	  over	  de	  manier	  waarop	  interne	  en	  externe	  
informatie-‐ketens	  bijdragen	  aan	  het	  behalen	  van	  organisatiedoelstellingen	  en	  de	  verbetering	  
van	  de	  dienstverlening	  richting	  klanten.	  De	  ontwikkelingen	  omtrent	  open	  data,	  open	  
standaarden	  en	  e-‐overheid	  maken	  dit	  mogelijk.	  Het	  hoogst	  haalbare	  bereiken	  is	  voor	  Jasmijn	  	  
een	  belangrijke	  drijfveer.	  Hierbij	  verliest	  ze	  de	  menselijke	  kant	  niet	  uit	  het	  oog.	  Het	  
motiveren,	  sturen	  en	  verbinden	  van	  mensen	  staat	  bij	  haar	  dan	  ook	  hoog	  in	  het	  
vaandel.	  Momenteel	  begeleidt	  Jasmijn	  samen	  met	  Huub	  Koninkx	  de	  toetsingsprocedure	  
Open	  Standaarden	  voor	  het	  Bureau	  Forum	  Standaardisatie.	  
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Bijlage	  2	  –	  Overzicht	  van	  geïnterviewde	  personen	  
Ter	  uitvoering	  van	  het	  onderzoek	  is	  in	  	  totaal	  met	  82	  personen	  gesproken.	  Hieronder	  een	  specificatie	  
per	  directie	  en	  sector	  c.q.	  onderdeel.	  	  
	  
Directie	  en	  sector	  of	  onderdeel	   Naam	  persoon	  
Staf	  Algemeen	  Directeur	   Hasan	  Korkmaz,	  Manon	  Luijten	  
Kabinet	   Jaap	  Pijning	  
Statengriffie	   Eric	  Krijgsman,	  Jeroen	  Vrijburg	  
	   	  
Directie	  Middelen	   	  
Administratieve	  en	  Financiele	  
Dienstverlening	  

Wilma	  Cavens,	  Teunis	  de	  Haas,	  Wil	  Kruijer	  

Juridische	  Dienstverlening	   Tonny	  Kortekaas	  
Personele	  Dienstverlening	  	   Marly	  Christiaanse	  
Communicatie	  	   Kees	  Groenenboom,	  Alexander	  van	  der	  Jagt	  
Facilitaire	  Dienstverlening	   Yvon	  Olov	  
ICT	  Regie	   Karin	  Bouhlel,	  Ron	  Beliën,	  Albert	  Bouma	  
Inkoop	   Reginald	  Zonderop	  
DIV	   Wouter	  Bessems	  
	   	  
Directie	  Subsidies	  Vergunningen	  
Toezicht	  

	  

Interbestuurlijk	  Toezicht	   Rob	  Timmers,	  Jos	  Bleeker,	  Nora	  Booden	  
Marloes	  Konterman	  

Subsidies	   Michael	  Leito	  
Vergunningen	   Ton	  van	  Berkom,	  Jeanette	  Kraaijeveld,	  	  Michiel	  van	  

Eijndhoven,	  Heleen	  Zwanenburg,	  Luud	  van	  Geest,	  Leonie	  
Kwak,	  Joke	  Bakker	  

Handhaving	   Kirsten	  Boelen,	  Frank	  Onwezen,	  John	  Klippel,	  Kars	  Slot	  
Sebastiaan	  Leek,	  Ronnie	  Bier,	  Rinus	  van	  der	  Waal	  

Ondersteuning	   Patricia	  Gutterswijk,	  Trude	  Tepe	  
	   	  
Directie	  Beheer	  &	  Uitvoering	   	  
Verkeersmanagement	   Dimitri	  Poncin,	  HarmJan	  Mostert,	  Marcel	  Fick	  
Beheerstrategie	  en	  
Programmering	  Infrastructuur	  

Frans	  Noordberger,	  Mirjam	  Iding,	  Albert	  Kandelaar,	  André	  
Severens	  

Bodem	  en	  Groen	   Nico	  Jonker,	  Carl	  Denneman	  
Realisatie	  Infrastructuur	   	  
Dagelijks	  beheer	   Hillebrand	  Breuker,	  Thijs	  de	  Vries	  
Directiebrede	  Ondersteuning	   André	  Roosendahl,	  Michiel	  Mulder	  
Ingenieursdiensten	  Geodata	  en	  
Innovatie	  	  

Niels	  Hoffmann,	  René	  de	  Jong,	  Johan	  Wortelboer,	  Ruud	  
van	  Koten,	  Peter	  Dercksen	  

	   	  
Directie	  Beleid	   	  
Bestuurlijke	  
Ontwikkelingsstrategie	  en	  Europa	  

Geen	  

Cultuur&Cultuurhistorie	   Isabel	  Brouwer,	  Michel	  de	  Graef,	  Joris	  Pieter	  Neuteboom	  
Economische	  Zaken,	  Landbouw	  en	  
Toerisme	  

Joris	  Pieter	  Neuteboom,	  Daniëlle	  Lieuwen,	  Isabel	  Brouwer	  

Gebiedsontwikkeling	  en	  Grond	   Sylvia	  Fens,	  Hilde	  Wiegerinck	  
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Jeugd,	  Zorg	  en	  Welzijn	   Geen	  
Kennis	  &	  Beleidsevaluatie	   Kasper	  de	  Rooy,	  Hillebrand	  Dalstra,	  Martin	  de	  Busser	  

(statistiek),	  Niels	  Klopper	  
Milieu	   Eric	  Khodabux,	  Laura	  de	  Haan	  
Natuur,	  Recreatie	  en	  Landschap	   André	  Smit	  
Ruimtelijke	  inrichting	   Anne	  Könst,	  Hommo	  Hamster,	  Daphne	  Rigter,	  Paul	  

Chorus	  
Verkeer	  &	  Vervoer	   Ruud	  van	  Koten,	  Linda	  van	  Soerland,	  Ruurd	  Postma,	  Dick	  

Winters	  
Water	   Lester	  Reiniers	  
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Bijlage	  3	  –	  Open	  Data	  inventarisatie	  provincie	  Noord	  Holland	  –	  format	  +	  metadata	  
	  
Haarlem,	  11	  februari	  2014	  v.	  1.3	  
	  
Inleiding	  
Dit	  document	  is	  opgesteld	  door	  Marc	  de	  Vries	  in	  het	  kader	  van	  bovengenoemd	  project.	  Het	  bevat	  
(een	  voorstel	  voor)	  het	  format	  voor	  inventarisatie,	  inclusief	  de	  metadatering	  van	  het	  Open	  Data	  
potentieel	  van	  de	  provincie	  Noord	  Holland	  (PNH).	  Na	  goedkeuring	  door	  Kasper	  de	  Rooy,	  zal	  deze	  
gebruikt	  worden	  (in	  Excel)	  om	  de	  inventarisatie	  uit	  te	  voeren.	  
	  
Doel	  van	  het	  format	  
Het	  format	  is	  een	  middel	  om	  de	  datasets	  te	  identificeren	  (zodat	  ze	  terug	  gevonden	  kunnen	  worden),	  
te	  beschrijven	  en	  te	  categoriseren	  (met	  het	  oog	  op	  de	  herbruikbaarheid	  daarvan).	  Ter	  vulling	  zullen	  
we	  een	  vragenlijst	  aflopen,	  waarbij	  de	  vragen	  corresponderen	  met	  de	  kolommen	  in	  de	  Excel	  sheet.	  
	  
Drop	  out	  criteria	  	  
We	  zullen	  alleen	  datasets	  inventariseren.	  Daaronder	  verstaan	  we	  (cumulatieve	  vereisten):	  	  

-‐        en	  verzameling	  gestructureerde	  data;	  
-‐        in	  elektronische	  vorm	  beschikbaar;	  
-‐        verzameld	  uit	  hoofde	  van	  de	  publieke	  taakvervulling;	  
-‐        en	  beheerd	  door	  of	  onder	  verantwoordelijkheid	  van	  de	  PNH.	  

Deze	  definitie	  sluit	  dus	  uit:	  
-‐        een	  kaartenbak	  (geen	  elektronische	  vorm);	  
-‐        een	  los	  pdf	  bestand	  (niet	  gestructureerd);	  
-‐        een	  lijst	  van	  teamgenoten	  van	  de	  het	  zesde	  seniorenelftal	  van	  HBS	  (niet	  onder	  

verantwoordelijkheid	  van	  een	  overheidsinstantie).	  
	  
Metadata	  
Met	  het	  oog	  op	  deze	  doelen,	  bevat	  het	  format	  een	  aantal	  metadata:	  gestructureerde	  informatie	  die	  
de	  datasets	  beschrijft,	  toelicht,	  lokaliseert	  en	  eenvoudig	  vindbaar,	  bruikbaar	  en	  beheerbaar	  maakt.	  
Bij	  het	  specificeren	  van	  de	  metadata	  hebben	  we	  zoveel	  mogelijk	  aansluiting	  gezocht	  worden	  bij	  de	  
Dublin	  Core	  standaard,	  met	  ruimte	  om	  te	  voldoen	  aan	  de	  specifieke	  eisen	  die	  dit	  project	  stelt.	  
	  
Inhoud	  metadata	  
Het	  format	  loopt	  een	  achttal	  clusters	  van	  metadata	  af,	  met	  ieder	  een	  specifiek	  doel,	  te	  weten:	  

a. de	  identificatie	  van	  de	  dataset	  
b. het	  vaststellen	  openbaarheid	  
c. het	  vaststellen	  herbruikbaarheid	  
d. het	  vaststelen	  van	  de	  technische	  gegevens	  van	  de	  dataset	  
e. het	  vaststellen	  van	  het	  Open	  Data	  potentieel	  (toe	  te	  passen	  op	  een	  geselecteerde	  set	  van	  

potentieel	  Open	  Data)	  
	  
Volgorde	  van	  de	  metadata	  
De	  volgorde	  van	  de	  metadata	  is	  gekozen	  dat	  in	  ieder	  geval	  alle	  datasets	  (die	  aan	  bovenstaande	  
criteria	  voldoen)	  geïnventariseerd	  zullen	  worden	  en,	  tegelijkertijd,	  de	  niet	  Open	  Data	  –	  bijvoorbeeld	  
omdat	  er	  evident	  persoonsgegevens	  in	  de	  dataset	  zitten	  –	  geïdentificeerd	  worden,	  waarna	  ze	  niet	  
verder	  beschreven	  zullen	  worden.	  	  
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Invullen	  van	  de	  metadata	  
Teneinde	  de	  consistentie	  te	  maximaliseren,	  zullen	  de	  onderzoekers	  (Marc	  de	  Vries	  en	  Huub	  Koninkx)	  
zo	  veel	  mogelijk	  de	  metadata	  zelf	  invullen.	  Daar	  waar	  de	  respondenten	  data	  invullen,	  zullen	  de	  
onderzoekers	  de	  ingevulde	  velden	  steeds	  met	  hen	  doornemen.	  
	  
Overzicht	  metadata	  en	  semantiek	  
Onderstaande	  tabellen	  beschrijven	  de	  clusters	  metadata,	  door:	  

a. deze	  te	  definiëren;	  
b. het	  doel	  te	  duiden;	  
c. het	  type	  te	  duiden:	  
d. FT	  =	  free	  text,	  dit	  betekent	  dat	  dit	  veld	  in	  eigen	  woorden	  ingevuld	  mag	  worden;	  
e. G	  =	  gecontroleerd,	  dit	  betekent	  dat	  één	  van	  de	  opties	  geduid	  in	  het	  veld	  ‘Opties	  en	  instructies	  

voor	  invullen’	  gebruikt	  moet	  worden.	  
f. de	  opties	  en	  instructies	  voor	  invullen	  weer	  te	  geven.	  

	  
Overzicht	  velden	  metadata	  
	  
metadata	   invoerder	   Naam	   Beschrijving	  
definitie	   Naam	  van	  de	  persoon	  die	  de	  

dataset	  heeft	  ingevoerd	  in	  
deze	  Excel	  sheet	  

de	  titel	  	  waaronder	  de	  
database	  binnen	  PNH	  bekend	  
staat	  

Beschrijving	  van	  de	  inhoud	  
van	  database	  

Doel	  
metadata	  
veld	  

Identificatie	  van	  invoerder	  in	  
geval	  van	  vragen	  

Maakt	  mogelijk	  een	  database	  
met	  een	  bepaalde	  naam	  te	  
vinden.	  De	  titel	  wordt	  
gebruikt	  als	  het	  belangrijkste	  
referentiepunt	  in	  de	  lijst	  
zoekresultaten.	  

Presentatieveld	  dat	  de	  
gebruiker	  helpt	  nader	  te	  
bepalen	  of	  de	  database	  aan	  
de	  behoefte	  voldoet.	  

Type	  veld	   G	   FT	   FT	  
Opties	  en	  
instructies	  
voor	  
invullen	  

Naam	  van	  Huub,	  Marc,	  
Frank	  etc.	  

	  	   	  	  

	  
metadata	   vindplaats	   Vindplaats	  URL	   Contactpersoon	  
definitie	   Plek	  waar	  je	  de	  dataset	  bent	  

tegengekomen,	  op	  het	  
diepste	  niveau	  

Eenduidige	  verwijzing	  naar	  de	  
database	  binnen	  een	  
bepaalde	  context	  

Interne	  eigenaar	  of	  
contactpersoon	  die	  veel	  over	  
de	  data	  weet	  

Doel	  
metadata	  
veld	  

Dit	  veld	  identificeert	  de	  on-‐
line	  bron	  

Dit	  veld	  identificeert	  de	  data	  	   Persoonlijke	  bron	  waar	  meer	  
informatie	  over	  de	  database	  
te	  verkrijgen	  is.	  

Type	  veld	   FT	   FT	   FT	  
Opties	  en	  
instructies	  
voor	  
invullen	  

	  	   Bij	  voorkeur	  met	  behulp	  van:	  	  
URI	  URL	  DOI	  

Naam	  PNH	  medewerker	  
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metadata	   Dienst	  contactpersoon	   context	   Bronhouder	  
definitie	   Dienst	  waar	  contactpersoon	  

werkzaam	  is	  
Onderwerp	  van	  de	  inhoud	  
van	  de	  dataset	  

Organisatie	  die	  primair	  
verantwoordelijk	  is	  voor	  het	  
creëren	  van	  de	  inhoud	  van	  de	  
dataset	  

Doel	  
metadata	  
veld	  

Duiden	  van	  functionele	  plek	  
van	  contactpersoon	  

Maakt	  het	  mogelijk	  datasets	  
te	  clusteren	  rond	  bepaalde	  
beleidsthema’s	  

Maakt	  het	  mogelijk	  datasets	  	  
te	  vinden	  die	  gecreëerd	  zijn	  
door	  of	  onder	  
verantwoordelijkheid	  van	  een	  
bepaalde	  afdeling	  of	  dienst	  

Type	  veld	   G	   G	   G	  
Opties	  en	  
instructies	  
voor	  
invullen	  

Invullen	  officiële	  naam	  van	  
de	  afdelingen/diensten	  van	  
PNH	  (afkorting)	  

Op	  basis	  van	  thema’s	  
genoemd	  in	  website	  van	  PNH	  

officiële	  naam	  van	  de	  
rechtspersoon	  bronhouder	  

	  
Metadata	   Aanwezigheid	  

persoonsgegevens	  
Andere	  gronden	   Conclusie	  openbaarheid	  

Definitie	   Bevat	  de	  dataset	  gegevens	  
bedoeld	  in	  artikel	  10	  lid	  1	  
sub	  d	  dann	  wel	  artikel	  10	  lid	  
2	  sub	  e	  Wob	  

Bevat	  de	  dataset	  informatie	  
bedoeld	  in	  de	  overige	  
bepalingen	  van	  artikel	  10	  
Wob	  

Bepaling	  of	  de	  dataset	  
openbaar	  is	  op	  grond	  van	  de	  
Wob	  

Doel	  
metadata	  
veld	  

Vaststellen	  of	  de	  dataset	  
persoonsgegevens	  bevat	  

Vaststellen	  of	  de	  dataset	  
andere	  niet	  openbare	  
gegevens	  bevat	  

Drop	  out	  criterium	  voor	  
verdere	  beschrijving	  

Type	  veld	   G	   G	   G	  
Opties	  en	  
instructies	  
voor	  
invullen	  

Ja	  of	  nee	   Ja	  of	  Nee	  of	  Misschien	   Ja	  of	  Nee.	  Als	  nee:	  dan	  stopt	  
inventarisatie	  

	  
Metadata	   Al	  on-‐line	  en	  herbruikbaar	   peildatum	   Rechten	  derden	  
Definitie	   Wordt	  deze	  dataset	  al	  

beschikbaar	  gesteld	  voor	  
hergebruik	  op	  website	  PNH	  
of	  gelieerde	  organisaties?	  

Laatste	  datum	  waarop	  voor	  
de	  laatste	  keer	  de	  dataset	  
inhoudelijk	  is	  gecontroleerd	  
en/of	  gewijzigd	  is	  

Informatie	  over	  auteurs-‐	  
en/of	  databank	  rechten	  in	  op	  
de	  dataset	  

Doel	  
metadata	  
veld	  

Maakt	  het	  mogelijk	  vast	  te	  
stellen	  of	  een	  set	  al	  
herbruikbaar	  is	  

Maakt	  het	  mogelijk	  een	  
dataset	  te	  vinden	  door	  de	  
zoekactie	  te	  beperken	  tot	  een	  
bepaalde	  datum	  

Geeft	  aan	  wie	  voorwaarden	  
kan	  stellen	  aan	  het	  hergebruik	  

Type	  veld	   G	   G	   FT	  
Opties	  en	  
instructies	  
voor	  
invullen	  

Ja	  of	  Nee	  of	  Gedeeltellijk	   Invullen	  volgens	  notatie:	  
dag,naam	  	  maand,	  jaar	  

Invullen	  naam	  van	  houders	  
van	  rechten	  op	  de	  inhoud.	  
Voor	  zover	  	  rechten	  niet	  bij	  
PNH	  liggen,	  deze	  duiden	  
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Metadata	   Conclusie	  herbruikbaarheid	   Aanwezigheid	  eigen	  
metadataset	  

Bestandsformaat	  

Definitie	   Bepaling	  of	  de	  dataset	  
herbruikbaar	  is	  op	  grond	  
van	  de	  Wob	  

De	  aanwezigheid	  van	  
gestandaardiseerde	  
beschrijving	  van	  de	  
datasetvelden	  

Het	  technische	  formaat	  van	  
de	  dataset	  

Doel	  
metadata	  
veld	  

Drop	  out	  criterium	  voor	  
verdere	  beschrijving	  

Mogelijk	  kan	  deze	  
metadataset	  de	  
herbruikbaarheid	  bevorderen	  

Vaststellen	  in	  welk	  technisch	  
formaat	  de	  dataset.	  Dit	  
bepaalt	  mede	  of	  data	  voldoet	  
aan	  Open	  Data	  definitie	  

Type	  veld	   G	   G	   FT	  
Opties	  en	  
instructies	  
voor	  
invullen	  

Ja	  of	  Nee.	  Als	  nee,	  dan	  stopt	  
inventarisatie	  

Nee	  of	  Ja	   .xml	  .sql	  .sav	  .pdf	  etc.	  

	  
Metadata	   Applicatie	   Applicatie-‐beheerder	   Update	  frequentie	  
Definitie	   De	  applicatie(s)	  waarin	  de	  

dataset	  gebruikt	  wordt	  
Organisatie	  die	  
verantwoordelijk	  is	  voor	  het	  
dagelijks	  applicatiebeheer	  van	  
de	  inhoud	  van	  de	  dataset	  

Frequentie	  waarmee	  de	  
dataset	  wordt	  bijgewerkt	  

Doel	  
metadata	  
veld	  

Vaststellen	  en	  clusteren	  van	  
applicaties	  waarin	  de	  
dataset	  draait	  

Maakt	  het	  mogelijk	  databases	  
te	  vinden	  die	  beheerd	  worden	  
door	  of	  onder	  
verantwoordelijkheid	  van	  een	  
bepaalde	  afdeling	  of	  dienst	  

Geeft	  een	  indicatie	  hoe	  vaak	  
de	  informatie	  in	  de	  dataset	  
bijgewerkt	  

Type	  veld	   FT	   G	   G	  
Opties	  en	  
instructies	  
voor	  
invullen	  

Free	  text,	  maar	  vanwege	  	  
consistentie,	  gecontroleerde	  
set	  opbouwen	  gedurende	  
proces	  	  

Invullen	  officiële	  naam	  van	  de	  
afdelingen/diensten	  van	  PNH	  

Continue,	  Dagelijks,	  Wekelijks	  
etc.	  
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Bijlage	  4	  –	  Open	  Data	  inventarisatie	  provincie	  Noord	  Holland	  Fact	  sheet	  
	  
Haarlem,	  17	  december	  2013	  
	  
Inleiding	  
In	  de	  komende	  maanden	  zal	  er	  een	  onderzoek	  plaatsvinden	  naar	  het	  Open	  Data	  potentieel	  van	  de	  
provincie	  Noord	  Holland	  (PNH).	  Deze	  fact	  sheet	  bevat	  de	  essentialia	  van	  dat	  onderzoek.	  
	  
Wat	  is	  de	  achtergrond?	  
In	  mei	  2012	  heeft	  GS	  de	  ambitie	  van	  de	  provincie	  Noord-‐Holland	  	  geformuleerd	  op	  het	  gebied	  van	  
Open	  Data.	  Een	  eerste	  stap	  in	  de	  realisatie	  van	  die	  ambities	  is	  het	  inventariseren	  van	  het	  potentieel.	  
	  
Wie	  gaan	  het	  uitvoeren?	  
De	  opdracht	  hiertoe	  is	  na	  meervoudige	  uitvraag	  gegund	  aan	  een	  consortium	  van	  VKA	  en	  The	  Green	  
Land.	  Uitvoering	  vindt	  plaats	  door	  Huub	  Koninkx,	  Marc	  de	  Vries.	  Begeleiding	  vanuit	  de	  PNH	  ligt	  bij	  
Kasper	  de	  Rooy	  (Projectleider	  Open	  Data,	  Beleid-‐Kennis	  &	  Beleidsevaluatie).	  	  
	  
Waar	  zijn	  we	  naar	  op	  zoek?	  
Datasets	  die	  toebehoren	  aan	  de	  PNH	  en	  die	  mogelijk	  als	  Open	  Data	  beschikbaar	  gesteld	  kunnen	  
worden.	  
	  
Wat	  gaan	  we	  dus	  doen?	  
Een	  inventarisatie	  maken	  van	  dergelijke	  datasets	  door	  databronnen	  (bestanden	  en	  mensen)	  op	  te	  
sporen	  en	  de	  uitkomsten	  daarvan	  in	  een	  gestructureerde	  lijst	  op	  te	  nemen.	  
	  
Hoe	  gaan	  we	  dat	  doen?	  
De	  uitvoering	  valt	  uiteen	  in	  3	  stappen:	  

a. We	  maken	  een	  inventarisatieformat	  en	  die	  vullen	  we	  allereerst	  met	  datasets	  die	  zijn	  
aangetroffen	  bij	  andere,	  vergelijkbare,	  overheidsorganisaties.	  Vervolgens	  bevragen	  we	  
sleutelfiguren	  (IT-‐beheerders	  en	  data-‐beheerders)	  binnen	  de	  PNH,	  met	  het	  verzoek	  het	  
overzicht	  te	  controleren	  en	  aan	  te	  vullen;	  

b. Vervolgens	  controleren	  (en	  geven	  we	  in	  het	  format	  aan)	  of	  de	  data	  ook	  werkelijk	  ‘Open	  Data’	  
zijn,	  waarbij	  we	  nagaan	  of	  deze	  wel	  openbaar	  zijn	  en	  of	  er	  mogelijk	  rechten	  van	  derden	  op	  
rusten;	  

c. Tenslotte	  zullen	  we	  het	  ‘Open	  Data	  potentieel’	  van	  deze	  data	  kwalificeren,	  waarbij	  we	  
enerzijds	  zullen	  kijken	  naar	  de	  sociaal-‐economische	  waarde	  en	  anderzijds	  naar	  de	  benodigde	  
middelen	  samenhangend	  met	  openstellen	  van	  de	  data.	  

	  
Wat	  leveren	  we	  op?	  	  
Concreet	  leveren	  we	  op:	  

a. een	  inventarisatie	  van	  PNH’s	  data	  met	  Open	  Data	  potentieel	  en	  een	  kwalificatie	  daarvan	  
b. een	  advies	  over	  de	  verdere	  uitol	  van	  haar	  Open	  Data	  ambities	  
c. een	  eindpresentatie	  aan	  sleutelfiguren	  binnen	  de	  organisatie	  

	  
Wanneer	  gaan	  we	  het	  doen?	  
Het	  project	  is	  half	  december	  2013	  begonnen	  en	  zal	  naar	  verwachting	  eindigen	  begin	  maart	  2014.	  
	  
Meer	  weten?	  
Neem	  gerust	  contact	  op	  met	  Kasper	  de	  Rooy	  (rooyk@noord-‐holland.nl	  en	  tel	  3671).	  Contactdetails	  
van	  externe	  uitvoerders	  Huub	  Koninkx	  en	  Marc	  de	  Vries	  zijn:	  (huub.koninkx@vka.nl	  en	  0650214256	  
respectievelijk	  marc@thegreenland.eu	  en	  0653897002).	  


