
Wat	  zijn	  open	  data?	  
Open	  data	  zijn	  data	  die	  vrij	  gebruikt	  en	  hergebruikt	  
kunnen	  worden	  en	  opnieuw	  kunnen	  worden	  
verspreid	  door	  iedereen.	  Dit	  betekent	  dat	  er	  geen	  
restric9es	  gelden,	  dat	  de	  data	  gepubliceerd	  zijn	  in	  
een	  open	  standaard	  formaat	  en	  dat	  de	  data	  gra9s	  of	  
anders	  tegen	  verstrekkingskosten	  worden	  verstrekt.	  
Bij	  voorkeur	  actueel	  en	  volledig.	  	  

Open	  data	  is	  een	  krach9g	  middel	  om	  nieuwe	  en	  slimmere	  oplossingen	  
te	  realiseren	  voor	  actuele	  lokale	  vraagstukken.	  	  

Goed	  inze/en	  van	  open	  data	  leidt	  tot:	  
✔  Meer	  vertrouwen	  door	  transparan9e	  
✔  Innova9eve	  bedrijvigheid	  door	  slim	  hergebruik	  
✔  Echt	  meedoen	  vanuit	  een	  gelijke	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  informa9eposi9e	  	  
✔  Nieuwe	  kennis	  voor	  iedereen	  
✔  Betere	  dienstverlening	  
✔  Besparingen	  in	  de	  uitvoering	  
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‘Open	  tenzij’	  is	  de	  norm	  
Steeds	  meer	  gemeenten	  en	  andere	  overheden	  
maken	  hun	  data	  open	  en	  toegankelijk.	  Vanuit	  een	  
intrinsieke	  mo9va9e,	  door	  druk	  vanuit	  de	  
samenleving	  en	  op	  basis	  van	  de	  aangescherpte	  Wob	  
en	  Europese	  Richtlijn	  Hergebruik	  van	  
Overheidsinforma9e.	  Uitgangspunt	  is	  dat	  alle	  data	  
openbaar	  toegankelijk	  zijn,	  tenzij	  er	  valide	  redenen	  
zijn	  om	  dat	  niet	  te	  doen.	  

Noord-‐Holland	  koploper!	  
Bovenstaande	  aIeelding	  geeJ	  de	  open	  data	  
ac9viteit	  naar	  gemeente,	  provincie	  en	  rijk	  weer.	  Met	  
Noord-‐Holland	  als	  onbetwiste	  aanvoerder.	  

Niet	  alleen	  van	  de	  overheid	  
Open	  data	  zijn	  niet	  alleen	  aLoms9g	  van	  de	  
overheid.	  Ook	  non-‐profit	  organisa9es,	  commerciële	  
par9jen	  en	  individuele	  burgers	  stellen	  steeds	  vaker	  
data	  open	  beschikbaar.	  	  

Voorbeeld	  10000scholen.nl.	  Dit	  inmiddels	  volwassen	  
pla8orm	  is	  voortgekomen	  uit	  een	  van	  de	  eerste	  app-‐
wedstrijden	  (2011).	  10000scholen.nl	  is	  een	  
onaAankelijke	  scholenvergelijker	  die	  ouders	  helpt	  bij	  
het	  vinden	  en	  vergelijken	  van	  scholen.	  De	  data	  komt	  
hoofdzakelijk	  van	  DUO	  en	  de	  onderwijsinspecFe.	  	  

Voorbeeld	  Strava.com.	  Deze	  enorm	  populaire	  app	  
voor	  wielrenners,	  mountainbikers	  en	  hardlopers	  stelt	  
de	  data	  die	  de	  community	  zelf	  produceert	  –	  zoals	  
afgelegde	  routes	  –	  weer	  online	  beschikbaar	  voor	  
hergebruik	  aan	  ontwikkelaars	  en	  ieder	  ander.	  	  



Open	  data	  faciliteert	  de	  
samenwerking	  met	  andere	  
gemeenten	  
Open	  data	  maakt	  het	  mogelijk	  en	  makkelijk	  om	  
data(stromen)	  van	  verschillende	  gemeenten	  te	  
combineren	  en	  inzichtelijk	  te	  maken.	  Dit	  versnelt	  en	  
verbetert	  de	  besluit-‐	  en	  beleidsvorming.	  

Open	  data	  als	  randvoorwaarde	  voor	  
echte	  parHcipaHe.	  
De	  ‘nieuwe	  gemeente’	  zoekt	  ac9ef	  partners	  in	  de	  
samenleving	  om	  samen	  beleidsthema’s	  in	  te	  vullen	  
en	  aan	  te	  pakken.	  Ook	  werken	  betrokken	  burgers	  en	  
bedrijven	  steeds	  vaker	  zelf	  en	  ‘ongevraagd’	  aan	  
oplossingen	  voor	  lokale	  vraagstukken.	  Veelal	  leidt	  
dit	  tot	  betere,	  meer	  geaccepteerde	  en	  goedkopere	  
resultaten.	  
	  
Het	  minste	  wat	  een	  gemeente	  kan	  doen	  is	  deze	  
partners	  en	  ini9ërende	  burgers	  en	  bedrijven	  in	  een	  
eerlijke,	  gelijke	  informa9eposi9e	  brengen.	  Door	  dat	  
wat	  openbaar	  mag	  zijn,	  ook	  openbaar	  te	  maken	  en	  
ac9ef	  te	  delen	  in	  het	  betreffende	  netwerk.	  En	  de	  
data	  bovendien	  als	  open	  data	  beschikbaar	  te	  stellen	  
zodat	  het	  herbruikbaar	  is.	  Dat	  wekt	  vertrouwen	  en	  
maakt	  echte	  boTom-‐up	  par9cipa9e	  mogelijk.	  
Waarbij	  par9jen	  niet	  meedoen	  met	  de	  gemeente,	  
maar	  juist	  andersom.	  Waar	  lokale	  ini9a9even	  en	  
oplossingen	  referen9e	  zijn	  voor	  beleid	  en	  
uitvoering.	  

Nieuwe	  data,	  nieuwe	  mogelijkheden	  
Vervoermiddelen,	  mobiele	  telefoons	  en	  andere	  
elektronische	  apparatuur	  worden	  tegenwoordig	  al	  
standaard	  voorzien	  van	  sensoren	  die	  voor	  allerlei	  
doeleinden	  data	  (kunnen)	  leveren.	  CommuniFes	  
worden	  daardoor	  in	  staat	  gesteld	  zelf	  hun	  eigen	  
actuele	  data	  te	  genereren	  en	  deze	  relevant	  te	  
maken	  voor	  hun	  directe	  omgeving.	  Ook	  worden	  de	  
komende	  jaren	  een	  grote	  hoeveelheid	  nieuwe	  
satellieten	  de	  ruimte	  ingeschoten	  die	  gra9s	  data	  
gaan	  leveren.	  Door	  deze	  en	  andere	  nieuwe	  
technologie	  krijgen	  we	  kwalita9ef	  en	  kwan9ta9ef	  
steeds	  betere	  data	  tot	  onze	  beschikking.	  	  
	  
Het	  vrijgeven	  van	  data	  is	  dan	  ook	  een	  mooie	  
aanleiding	  om	  de	  data	  en	  processen	  te	  evalueren	  en	  
waar	  mogelijk	  gebruik	  te	  maken	  van	  nieuwe	  
alterna9even.	  Waardoor	  de	  betreffende	  taken	  
mogelijk	  beter,	  sneller	  of	  goedkoper	  uitgevoerd	  
kunnen	  worden.	  	  

Voorbeeld	  satellietdata.	  RadarmeFngen	  vanuit	  de	  
ruimte	  brengen	  bodemverzakkingen	  aan	  het	  licht	  in	  
woonwijken.	  Dit,	  data	  en	  meer	  voorbeelden	  over	  
(mogelijke)	  toepassingen	  van	  satellietdata	  zijn	  te	  
vinden	  via	  Spaceoffice.nl.	  	  

Voorbeeld	  zorg-‐	  en	  leerlingenvervoer	  in	  Borger-‐
Odoorn.	  Door	  het	  combineren	  van	  vervoers-‐	  en	  
voorzieningengegevens	  binnen	  de	  gemeente	  en	  de	  
vervoerspatronen	  op	  een	  geografische	  kaart	  te	  zePen	  
kan	  slimmer	  beleid	  worden	  gemaakt.	  
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Voorbeeld	  Openspending.nl.	  Gemeenten	  leveren	  ieder	  
kwartaal	  in	  het	  gestandaardiseerde	  IV3	  formaat	  de	  
begroFngs-‐	  en	  realisaFecijfers	  aan	  het	  CBS.	  Via	  het	  
private	  pla8orm	  Openspending.nl	  is	  het	  mogelijk	  om	  
van	  een	  aantal	  gemeenten	  deze	  data	  digitaal	  te	  
ontsluiten	  en	  onderling	  te	  vergelijken.	  Dit	  is	  nog	  maar	  
het	  begin.	  De	  roep	  om	  financiële	  transparanFe	  en	  
actuele	  beschikbaarheid	  van	  meer	  gedetailleerde	  
financiële	  data	  wordt	  steeds	  groter.	  


