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Data.overheid.nl conferentie

“Data als nutsvoorziening”

Den Haag | 2 sptember 2015              UBR|KOOP

Programma
09.30	  uur	  OCHTEND
• rijksbrede data	  inventarisatie	  [Hayo Schreijer]
• GeoDatastore ontwikkeling	  [Hans	  Overbeek]
• "Data	  als	  nutsvoorziening”

• NedDat [Mart-‐Jan	  van	  Kalkeren]
• Textinfo [Boyd	  Pappot]
• standaarden/DCAT	  [Hans	  Overbeek]
• rol	  van	  de	  overheid/data.overheid.nl [Hayo Schreijer]

11.15	  uur	  PAUZE
• Werksessies	  “data	  als	  nutsvoorziening”	  
12.40:	  LUNCH
13.00	  uur:	  presentatie	  Columby +	  terugkoppeling	  sessies
14.30	  uur:	  afsluiting
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Nieuwe	  data.overheid.nl

• Rondleiding	  door	  de	  nieuwe	  site
• Wat	  is	  er	  veranderd?

Zie:	  https://data.overheid.nl/rondleiding

Rijksbrede inventarisatie

• Uitgevoerd	  in	  Q1-‐2015
• Resultaten	  per	  departement	  op	  
data.overheid.nl in	  Excel	  en	  CSV

• En	  elders…

(open	  state	  foundation	  12/08/2015)
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Inventarisatie
resultaten

Totaal:	  945

Beschikbaar:	  549
Nieuw:	  325
Gepland:	  84
In	  onderzoek:	  200
Gesloten:	  112

MinBZK:	  
Beschikbaar	  :	  41
Nieuw:	  18
Gepland:	  18
In	  onderzoek:	  50
Gesloten:	  21
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Naar	  een	  overzicht	  van	  de	  actuele	  status

GeoDatastore

• Een	  update	  -‐ Hans	  Overbeek	  [KOOP]
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Data	  als	  Nutsvoorziening?!

Socrata	  – video	  august	  2015
Van	  0.00	  – 2.42	  min.
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Nutsvoorziening?
Van	  openbaar	  nut	  omdat	  het	  belangrijke	  producten	  of	  
diensten	  van	  algemeen	  belang	  zijn

Onder	  het	  doeleind	  'drinkwatervoorziening'	  wordt	  begrepen:

• de	  drinkwaterwinning;
• de	  drinkwaterproductie;
• de	  drinkwaterdistributie;
• de	  bescherming	  van	  de	  grondwaterkwaliteit.

(artikel	  X	  van	  de	  bestemmingsregels	  van	  een	  willekeurige	  
gemeente)	  

Data	  als	  nutsvoorziening?
Regelen	  van:	  	  
• Data	  winning
• Data	  productie
• Data	  distributie
• Bescherming	  van	  de	  kwaliteit	  en	  beschikbaarheid

>	  Data	  wordt	  een	  nutsvoorziening.	  Hoe	  zorgen	  we	  voor	  
eenzelfde	  vanzelfsprekendheid	  in	  beschikbaarheid	  als	  
drinkwater,	  gas	  en	  elektriciteit,	  telecom?	  En	  wat	  is	  de	  rol	  
van	  de	  overheid	  daarin?	  Nu	  en	  in	  de	  toekomst.	  
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Vandaag

• Doel:	  verkennen	  “data	  als	  nutsvoorziening”
• Op	  het	  programma:	  
– Korte	  presentaties	  voor	  ideeën	  uitwisseling
–Werksessie:	  Hoe	  geven	  we	  dat	  vorm?	  Waar	  lopen	  
we	  tegenaan?	  En	  wat	  moeten	  en	  willen	  we	  
regelen	  en	  afspreken?	  

– Terugkoppelen	  en	  uitwisselen	   met	  elkaar
– Hoe	  verder	  na	  deze	  sessie?	  
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Geo?

Werksessie	  tot	  12.40	  uur

• 3	  of	  4	  groepen
• Sessie-‐doel:	  verkennen	  en	  terugkoppelen
• Insteek:	  model	  voor	  samenwerken,	  
rolverdeling	  

• Keuze:	  
– Focus	   op	  business:	   afspraken,	  
– Focus	   op	  informatie:	  standaarden,	  koppelvlakken
– Focus	   op	  techniek:	  infra	  en	  voorzieningen	  



17-‐09-‐15

9

Het	  woord	  aan…

• NedDat
• Textinfo/Indicia
• Standaarden
• Data.overheid.nl

Tot	  11.15	  daarna	  pauze.	  Van	  11.30	  – 12.40	  
werksessies.	  Dan	  de	  Lunch.	  En	  dan	  afsluiten.	  
14.30	  einde.	  

Data.overheid.nl en	  data	  voorziening

Centrale	  
vindplaats

Ondersteuning
Winning,	  productie	  en	  
distributie	  van	  data

Verbinden
Vraag/gebruik	  en	  
aanbod/productie

Monitor	  
beschikbaarheid,	  kwaliteit,	  

standaarden
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Data.overheid.nl

• Data.overheid.nl maakt	  geen	  datavoorziening;	  
samenwerking	  markt-‐overheid-‐wetenschap	  is	  
noodzakelijk

• Samenwerking	  organiseren	  -‐>	  Consortium	  van	  
overheid,	  leveranciers,	  gebruikers	  en	  
wetenschap	  als	  (tijdelijke)	  aanjager.	  

• Rol	  van	  overheid:	  producent,	  aanbieder,	  
wetgever.	  Of	  meer?	  	  

Werksessie	  tot	  12.40	  uur
• 3	  of	  4	  groepen
• Sessiedoel:	  verkennen	  en	  terugkoppelen
• Bepaal	  de	  uitgangspunten	  voor	  data	  als	  nutsvoorziening
• Verken	  de	  benodigde	  afspraken	  en	  voorzieningen.	  Kies	  

eventueel	  een	  focus:	  
– op	  business/beleid:	   afspraken,	  modellen
– op	  informatie:	  standaarden,	   koppelvlakken
– op	  techniek:	  infra	  en	  voorzieningen

• Kies	  de	  passende	  inrichting	  van	  de	  samenwerking:	  model	  voor	  
samenwerken,	  rolverdeling	  overheid/markt/wetenschap;	  wie	  
doet	  wat	  en	  waarom?	  

• Terugkoppeling:	  centraal	  	  
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Groepen
• Groep	  1:Hans	  Overbeek;	  nadruk	  op	  

standaarden/informatieuitwisseling –kleine	  zaal
• Groep	  2:Gerrit	  Jan	  van	  ‘t	  Veen:	  nadruk	  op	  

business/afspraken	  –grote	  zaal	  voor
• Groep	  3:	  Boyd	  en	  Mart-‐Jan-‐ nadruk	  op	  benodigde	  

infrastructuur	  en	  rol	  leveranciers	  –grote	  zaal/koffiecorner
• Extra:	  Groep	  4:Hayo:	  nadruk	  op	  beleid/rol	  van	  de	  overheid	  

– 1e verdieping	  KOOP

• LET	  OP:	  inzichten	  verzamelen	  is	  het	  doel;	  overeenstemming	  
in	  de	  groep	  is	  niet	  nodig.	  Wel	  een	  objectieve	  
terugkoppeling.	  


