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Voorwoord
Voor u ligt het adviesrapport van de adviesgroep Open Data van de gemeente Enschede. De
adviesgroep Open Data van de Gemeente Enschede bestaat uit een drietal Business & IT
studenten van de Universiteit Twente.
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Enschede. Ten tijde van het
onderzoek heeft de gemeente Enschede een start gemaakt met Open Data en is het Open Data
platform online gezet.
Met de conclusies en aanbevelingen van dit adviesrapport willen wij de gemeente Enschede
ondersteunen in hun zoektocht naar een juiste uitvoering van het Open Data beleid. Onze
ambitie is om een adviesrapport te schrijven dat tevens als naslagwerk mag dienen voor andere
gemeenten en/of organisaties die aan de slag willen met Open Data.
Aangezien wij van mening zijn dat Open Data een goed concept is, zal dit adviesrapport ook als
Open Data beschouwd worden en is het dus voor een ieder vrij beschikbaar. Hierbij moet de
kanttekening gemaakt worden dat sommige gegevens die oorspronkelijk van de gemeente
afkomstig zijn, door ons zijn geïnterpreteerd zijn.
Wij hopen dat dit rapport bij kan dragen aan de verdere ontwikkeling van Open Data projecten
van de gemeente Enschede en van lokale Open Data initiatieven in Nederland.
Jurjen Nienhuis, Chris Huls en Stijn Vorstenbosch, juni 2012
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Management summary
Aanleiding
De gemeente Enschede heeft in april 2012 het Open Data platform gelanceerd. Een vaste plan
van aanpak voor het publiceren van datasets is nog niet uitgestippeld, waardoor er nu nog geen
grote activiteiten rondom dit platform zijn. Ook is het onbekend wat de maatschappelijke en
financiële baten en lasten zijn van Open Data voor de gemeente Enschede. Dit adviesrapport
geeft antwoord op zowel de volgorde en aanpak van het publiceren van datasets, als een
financiële en maatschappelijke baten en lasten analyse.

Aanbevolen wordt
●
●
●
●
●
●

●
●

Als eerste moeten fundamentele datasets (wijken, straatnamen, x y coördinaten)
gepubliceerd worden.
Hierna moeten realtime (verversingsfrequentie meerdere keren per dag) en regelmatige
datasets (verversingsfrequentie meer dan een keer per maand) gepubliceerd worden.
Hierna kunnen ook statische datasets (verversingsfrequentie lager dan een keer per
maand) gepubliceerd worden.
Een succesvol Open Data initiatief vergt betrokkenheid en enthousiasme binnen de
gemeente. Er moet veel aandacht aan bewustwording besteed worden.
Het Open Data platform kan als centraal communicatiemiddel gebruikt worden binnen
de organisatie van de gemeente zelf.
Er kunnen kwalitatieve onderzoeken gedaan worden naar specifieke subonderwerpen
van Open Data; er kan nog veel ontgonnen worden. Een belangrijk onderwerp is de
financiële analyse van een al enige tijd werkend Open Data platform.
Onderzoek de mogelijkheden of lobby bij bedrijven om ook hun bedrijfsdata te
publiceren.
Om het vertrouwen van ontwikkelaars te blijven behouden, mogen de gepubliceerde
datasets niet verouderen. Onderhoud van datasets en het platform is belangrijk.

Motivatie
Het is niet mogelijk is om een prioritering te maken van datasets die de sleutel tot succes van
een Open Data initiatief moet zijn. Wel zijn er bepaalde types datasets, ingedeeld in
categorieën, die gecombineerd een raamwerk vormen voor een succesvol Open Data initiatief.
Deze categorieën zijn statische, regelmatige en realtime datasets. Na de start met
fundamentele datasets, moeten realtime en regelmatige datasets gepubliceerd worden. Deze
datasets bevatten vaak up-to-date informatie die burgers zelf niet op het internet kunnen vinden.
Hierdoor is deze data meer gewild en kan ze succesvol gekoppeld worden aan fundamentele
en statische datasets wat leidt tot interessante (web)applicaties. De redenering hiervoor is dat
voor een specifieke dataset geen exacte waarde bepaald kan worden. Van tevoren kan weinig
gezegd worden over de impact van één dataset op zichzelf; het gaat om de combinaties die er
mogelijk worden door het publiceren van een dataset.
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Consequenties
Financieel
De financiële analyse voor het Open Data platform resulteert in een verhouding van baten en
lasten van 10 tot 200 keer, voor de economie van de gemeente Enschede. Dit betekent dat de
waarde van het eindproduct 10 tot 200 keer hoger is dat het geld wat er wordt ingestopt. De
besparing op de lange termijn van ongeveer €160.000 per jaar, ligt in dit geval wel bij de
gemeente zelf en komt dus direct ten goede van de kas van de gemeente Enschede. De
bredere economische impact komt indirect ten goede van de gemeente Enschede.
Maatschappelijk
Open Data zorgt voor een hogere transparantie van de gemeente. Het is echter de vraag of
deze transparantie wenselijk is; in verschillende culturen wordt er verschillend gereageerd op
transparante overheden. Verder zorgt Open Data voor meer politieke participatie. Deze politieke
participatie kan op de lange termijn voor meer kwaliteit van besturen zorgen.
Echter, de gemiddelde burger is niet erg betrokken bij de overheid, en het zal de gemeente dus
tijd en geld kosten om het Open Data platform interessant genoeg te maken voor burgers en
ontwikkelaars. Ook zijn overheden over het algemeen redelijk gesloten. Om informatie over
interne stromen binnen de gemeente of financiële informatie gedetailleerd te publiceren, zal er
een cultuurverandering ondergaan moeten worden. Hierbij moet het een gewoonte worden dat
documenten publiekelijk leesbaar gemaakt worden.
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1. Inleiding
Alle gegevens, die met behulp van belastinggeld verzameld zijn, voor iedereen beschikbaar?
Het is mogelijk! De wereld van Open Data draait om het principe van het beschikbaar stellen
van die gegevens. Het bestuur van ons land wordt transparanter: met behulp van Open Data
kan de burger zelf inzicht krijgen in het reilen en zeilen van de gemeenten, waterschappen en
andere overheidsinstellingen. Er kan efficiënter gewerkt worden: het is niet langer nodig dat elke
organisatie opnieuw dezelfde gegevens moet verzamelen. De economie zal groeien: door een
enorme boom aan mogelijkheden voor de software-industrie en de toegenomen efficiëntie op
alle organisatie niveaus zal de economie zich beter ontwikkelen. Een prettiger bestaan voor
iedereen: nooit meer onnodig in de file staan omdat je telefoon je eerder wakker maakt i.v.m.
wegwerkzaamheden of een ongeluk. Open Data staat in Nederland nog in de kinderschoenen
en overheden worstelen met de juiste vorm. Zijn deze voordelen echter wel reëel? En is het
economisch echt wel haalbaar?
Open Data is data dat ontstaan is uit activiteiten die met publieke gelden betaald zijn en die vrij
toegankelijk gemaakt wordt. De afgelopen jaren is in Nederland en elders in Europa steeds
meer aandacht gekomen voor Open Data op overheidsniveau. Open Data zorgt voor een
transparantere overheid en kan nieuwe commerciële activiteiten opleveren.
In april 2012 heeft de gemeente Enschede het Open Data platform gerealiseerd en
opengesteld. Op dit Open Data platform staan diverse datasets. Een dataset is een machine
leesbare verzameling gegevens. Deze datasets zijn beschikbaar in een aantal open
standaarden, zodat ze voor ontwikkelaars gemakkelijk te importeren zijn in (web)applicaties.
Deze datasets bevatten bijvoorbeeld taxatiegegevens, straatnamen, beschikbare
parkeerplaatsen of de begroting van de gemeente. Op het moment van schrijven heeft
gemeente Enschede al zo’n 50 datasets online gezet en staat de publicatie van meer datasets
in de planning. Enschede is hiermee een van de voorlopers op dit gebied. Ook andere steden
zoals Rotterdam, Utrecht, Nijmegen, Amersfoort, Tilburg, Eindhoven zijn actief op het gebied
van Open Data.
In dit rapport zal het onderzoek naar een aantal aspecten van Open Data voor de gemeente
Enschede beschreven worden. In hoofdstuk 2 is de onderzoeksopdracht met bijbehorende
onderzoeksvragen opgenomen. De manier waarop deze onderzoeksvragen beantwoord
worden, is beschreven in hoofdstuk 3, de werkwijze. In het daaropvolgende hoofdstuk 4 worden
de resultaten van het onderzoek besproken. Hierna volgen de conclusies en de aanbevelingen
voor de gemeente Enschede.
Wat in dit rapport niet aan de orde komt is een gedetailleerde uitleg van Open Data, privacy met
betrekking tot Open Data of het benoemen van de diverse Open Data initiatieven. Het doel is
niet om het onderwerp Open Data globaal te behandelen, maar om specifiek in te gaan op een
aantal punten die in het volgende hoofdstuk, de probleemstelling, genoemd worden.
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2. Probleemstelling
Geïnspireerd door initiatieven van enthousiaste medewerkers, studenten en een een open data
deskundige en op basis van veelbelovende onderzoeken is de gemeente Enschede in 2011 met
overtuiging aan begonnen aan haar eigen Open Data project. Dit project is in april 2012
vormgegeven door een Open Data platform (http://opendata.enschede.nl).
Door het huidige klimaat van bezuinigingen is het niet meer mogelijk voor de gemeente
Enschede om alleen op succesverhalen van andere initiatieven en macro-economische
onderzoeken het Open Data project te verantwoorden.
Vanuit deze situatie is gevraagd om advies uit te brengen over de meest doeltreffende aanpak
voor een vervolg van het Open Data project waarbij gekeken wordt welke data het belangrijkst
is om gepubliceerd te worden. Ook is gevraagd een analyse te geven over de economische en
maatschappelijke veranderingen die Open Data teweeg brengt.

2.1 Opdracht
In overleg met de gemeente Enschede is de opdracht bepaald. De opdracht valt in twee delen
uiteen:
1.
Onderzoek welke typen van datasets belangrijk zijn om online gezet te worden zodat het
aanbod van deze datasets volledig en interessant genoeg is voor ontwikkelaars om ermee aan
de slag te gaan.
2.
Maak een analyse van de baten en lasten van het Open Data project voor de gemeente
Enschede op zowel financieel als op maatschappelijk niveau.

2.2 Doel
Het doel van dit adviesrapport is om de gemeente Enschede inzicht te geven in de meest
efficiënte aanpak van het Open Data project en de gevolgen hiervan. Op basis hiervan kan de
gemeente Enschede op een zo verantwoord mogelijke manier haar Open Data Project beheren
en eventueel uitbreiden.
Naast dat dit rapport bestemd is voor de gemeente Enschede, is het mogelijk voor andere
gemeenten en organisaties in Nederland om dit adviesrapport te gebruiken als naslagwerk .

2.3 Onderzoeksvragen
Om de hierboven genoemde doelen te behalen en om de opdracht uit te voeren, zijn er
verschillende onderzoeksvragen opgesteld. Deze vragen worden hieronder beschreven.
1. Wie zijn de verschillende stakeholders van Open Data en hoe staan zij in het Open Data
project van de gemeente Enschede?
2. Hoe kunnen verschillende datasets geprioriteerd worden?
3. Wat zijn de financiële baten en lasten van Open Data gespecificeerd voor de gemeente
Enschede?
4. Wat zijn de maatschappelijke baten en lasten van Open Data gespecificeerd voor de
gemeente Enschede?
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3. Werkwijze
Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, is als volgt te werk gegaan.
Allereerst is er georiënteerd rondom het begrip Open Data en op alle aspecten hiervan die
relevant zijn voor de gemeente Enschede. Er zijn verkennende gesprekken gevoerd met de
begeleiders (Hans Koenders en Patrick Reijnders) waardoor er een helder beeld van Open
Data ontstond. Met deze informatie is een deel van de eerste onderzoeksvraag betreffende het
identificeren van de verschillende stakeholders beantwoord.
Na deze identificering zijn diverse stakeholders uitgenodigd voor een interview. In deze
gesprekken werd gefocust op de baten en lasten van Open Data en het prioriteren van de
verschillende datasets. Beide onderdelen zijn toegespitst op het Open Data project van de
gemeente Enschede. Naast deze focus in de gesprekken is er gediscussieerd over de kansen
en bedreigingen van Open Data binnen Enschede en Nederland.
Vervolgens zijn de interviews geanalyseerd en verwerkt. De eerste bevindingen uit deze
interviews zijn getoetst op het nationaal Open Data congres in Eindhoven op 20 april 2012. Op
dit congres zijn tevens nieuwe inzichten verkregen aan de hand van Open Data initiatieven uit
het buitenland.
De opgedane bevindingen zijn teruggekoppeld met de begeleiders binnen de gemeente
Enschede. Hierna zijn de onderzoeksvragen door middel van de bevindingen zo volledig
mogelijk beantwoord en opgenomen in het adviesrapport.
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4. Resultaten
In dit hoofdstuk worden de resultaten weergegeven die gevonden zijn aan de hand van de
uitgevoerde werkwijze. Op basis van het eerder genoemde onderzoeksvragen zijn de resultaten
gestructureerd.

4.1 Stakeholders van Open Data
In dit onderdeel worden de gesprekken met verschillende stakeholders van Open Data binnen
de gemeente Enschede beschreven. Waarschijnlijk zijn er grote overeenkomsten met
stakeholders van andere gemeenten.

4.1.1 Gemeente
Bij de gesprekken met diverse afdelingen van de gemeente Enschede is gesproken over de
baten en lasten van Open Data op de korte en lange termijn.
Informatiemanagement
De informatiemanagement afdeling is verantwoordelijk voor het programmatechnische gedeelte
van de website, van het intranet en voor de exploitatie van het Open Data platform. Gedurende
het project zijn er diverse besprekingen geweest met Patrick Reijnders, adviseur ontwikkeling
dienstverlening van de afdeling informatiemanagement.
Meneer Reijnders heeft bij diverse onderdelen informatie verstrekt. Dit betrof informatie over de
werking van het Open Data zelf alsmede diverse financiële statistieken over het Open Data
platform.
Gemeentelijk Contact Centrum
Het Gemeentelijk Contact Centrum (GCC) van de gemeente Enschede handelt het directe
contact af met haar burgers. Deze contacten lopen via de balie, de telefoon, per email en via de
post. Het GCC is ook verantwoordelijk voor de informatie die staat op het Digitaal Loket. Er is
gesproken met Ellen Molenaar, tactisch regisseur van het programma dienstverlening bij het
GCC.
Mevrouw Molenaar ziet weinig mogelijkheden tot besparingen door toedoen van het Open Data
platform. Veel vragen van burgers hebben namelijk betrekking op alledaagse zaken als
belastingaangiftes of kapotte lantaarnpalen. Deze vragen zijn niet zonder meer te
beantwoorden door middel van het Open Data platform. Wel geeft mevrouw Molenaar aan, dat
als de informatie op het digitaal loket van hogere kwaliteit is, er minder inkomende vragen van
burgers zijn. Ze ziet hier echter geen verantwoordelijkheid liggen bij het Open Data platform.
Communicatie
De afdeling Communicatie van de gemeente Enschede is onder andere verantwoordelijk voor
de invulling van de gemeentelijke website, het Huis aan Huis blad en interne communicatie. Er
is gesproken met adviseur en teamleider Cindy Marsman en manager Bart Scholten.
Mevrouw Marsman en meneer Scholten zien verschillende kansen ontstaan door de invoering
en het gebruik van het Open Data platform. Er is bijvoorbeeld geopperd dat het gemeentelijke
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gedeelte van het wekelijks bezorgde Huis aan Huis (oplage 70.000, kosten per jaar €150.000),
op lange termijn vervangen kan worden door applicaties of websites die gevoed worden door
data van het Open Data platform. De gemeente Enschede is wettelijk verplicht om deze
informatie in principe aan alle burgers bekend te maken. Het Open Data platform kan
vooralsnog die rol niet vervullen.
Daarnaast kan het Open Data platform ook als interne informatievoorziening dienen binnen de
eigen gemeentelijke organisatie, wat ervoor zorgt dat de interne communicatie eenduidiger,
overzichtelijker en sneller verloopt.
Ook is aangegeven dat het verstandig is om meer samen te werken met andere gemeenten, of
zelfs binnen de algehele overheid, om tot een landelijke standaard voor Open Data te komen.
Op deze manier worden de kansen voor Open Data groter en hoeft niet elke gemeente het wiel
opnieuw uit te vinden.
Als laatste is benadrukt dat het openbaar maken van veel gegevens het vertrouwen tussen de
burgers en de gemeente ten goede komt; de gemeente wordt een stuk transparanter, als de
voorheen interne data voor iedereen inzichtelijk wordt.
Juridische zaken
De afdeling Juridische Zaken van de gemeente Enschede is een afdeling waar nu 36 mensen
werken op 30 fte. De afdeling houdt zich onder andere bezig met WOB-verzoeken (Wet
Openbaarheid van Bestuur). Er is gesproken met Tjebbe Bakker, afdelingshoofd Juridische
Zaken. In dit gesprek is vooral gefocust op de WOB-verzoeken, omdat hier door de adviesgroep
verwacht werd de meeste baten te vinden van het Open Data platform.
Meneer Bakker geeft aan dat de afdeling zich slechts af en toe bezig houdt met WOBverzoeken. Het invoeren van het Open Data platform komt vooral de kwaliteit van de
communicatie tussen de burger en de gemeente ten goede. Omdat de burger zelf zijn
antwoorden op kan zoeken door applicaties die gevoed worden door data van het Open Data
platform te raadplegen, kan de burger sneller antwoord krijgen van de gemeente. Daarnaast
zorgt het voor meer transparantie en vertrouwen tussen de burger en de gemeente, wat ook
aangegeven werd bij het gesprek met de afdeling Communicatie. Meneer Bakker noemde ook
als aanbeveling een systeem waarbij elk behandeld WOB-verzoek gecategoriseerd op het
Open Data platform wordt gezet. Op deze manier zijn de verzoeken voor iedereen toegankelijk
en zal dit op de lange termijn leiden tot een afname in WOB-verzoeken en worden er kosten
bespaard.

4.1.2 Bedrijven
In het onderzoek is gekeken naar verschillende bedrijven die (in de toekomst) te maken hebben
of krijgen met mogelijkheden tot commerciële activiteiten, waarvoor Open Data belangrijk zijn.
Er is een gesprek geweest met een toonaangevend webontwikkelbedrijf (TriMM) en
beleidsonderzoek en adviesbureau I&O Research.
TriMM
TriMM is een webontwikkelbedrijf dat vooraan staat op het gebied van innovatie en op het
gebied van webontwikkeling. TriMM levert onder andere applicaties in opdracht van bedrijven.
Er is gesproken met Läslo Hut, accountmanager bij TriMM.
Meneer Hut geeft aan dat Open Data nog in de kinderschoenen staat en het daarom nog niet
interessant is voor bedrijven om hierin te stappen. Wel geeft hij aan dat binnen TriMM nieuwe
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projecten vaak als hobby van de eigen werknemers worden opgestart. Daarom moeten juist de
hobbyisten gemotiveerd worden om mogelijkheden te verkennen en om Open Data zo snel
mogelijk tot hype te maken. Ook geeft meneer Hut aan dat TriMM graag Open Data in haar
applicaties verwerkt, om zo een meerwaarde te creëren voor haar klant. Dit gebeurt nu nog niet
op grote schaal omdat de data hiervoor ontoereikend is. Om die meerwaarde te bereiken, acht
hij het belangrijk dat op het Open Data platform meer realtime data gepubliceerd wordt. Een
zwak punt van het huidige Open Data platform is dat het maar op één gemeente van toepassing
is. Omdat het dus over een kleine schaal gaat, wordt het lastig om geld te verdienen aan
applicaties die gevoed worden met data van alleen dit Open Data platform.
I&O Research
I&O Research is een onafhankelijk bureau voor beleidsonderzoek en advies met verschillende
vestigingen in Nederland, waaronder Enschede. I&O Research doet verschillende statistische
analyses voor de gemeente Enschede en zou met het Open Data platform haar ‘alleenrecht’ op
gegevens kwijtraken. Er is gesproken met Arent de Haan, senior informatiedeskundige bij I&O
Research.
Uit het interview met meneer de Haan is gebleken wat voor een gevolgen het openbaar maken
van data voor I&O Research heeft. Omdat I&O Research haar ‘alleenrecht’ op gegevens van
gemeente Enschede kwijt raakt, was voor de onderzoekers denkbaar dat I&O Research
ernstige bezwaren heeft tegen het openbaar maken van dergelijke gegevens. I&O Research
vindt echter, tegen de verwachtingen in, dat het juist goed is dat dergelijke informatie openbaar
gemaakt wordt. Als overal in Nederland Open Data online gepubliceerd wordt, kan I&O
Research statistieken van diverse gemeenten vergelijken. De core business van I&O Research
ligt niet bij het maken van statistieken, maar bij de advisering omtrent deze gegevens. Een
ander voordeel voor I&O Research is dat ze niet meer moeten betalen voor de geodata,
aangezien die inmiddels al openbaar gemaakt is op het Open Data platform. Dat de gemeente
Enschede het initiatief neemt om veel data openbaar te gaan maken, is volgens meneer de
Haan een goed idee. Dit zou ook bedrijven, naast de overheid, kunnen stimuleren om hun data
openbaar te maken, wat nog meer mogelijkheden oplevert.

4.1.3 Experts
De experts op het gebied van Open Data zijn te verdelen in twee groepen, beide groepen
hebben veel kennis over Open Data hebben. De beleidsmatige expert houdt zich in dit geval
vooral bezig met het concept Open Data en hoe een organisatie zich hierop aan moet passen.
De technische expert houdt zich bezig met het ontwikkelen van (web)applicaties.
Beleidsmatig
De beleidsmatige experts zijn de experts die zich bezig houden met het opstarten en verbeteren
van Open Data initiatieven. Deze experts zijn minder onderlegd in de technische kanten van
Open Data. Van deze groep experts hebben wij contact gehad met Ton Zijlstra en Julian Tait.
Meneer Zijlstra is een onafhankelijk adviseur op het gebied van effectief kenniswerk,
ontwikkeling en social media. Hij heeft als inwoner van Enschede zeer actief bijgedragen aan
de Open Data initiatieven van de gemeente. Voor de Europese unie helpt hij overheden met het
promoten, opstarten en verbeteren van Open Data projecten. Uit het interview met meneer
Zijlstra blijkt dat er op de technische kant van de meeste bestaande Open Data projecten weinig
is aan te merken. Op dit moment liggen de moeilijkheden bij de overheden zelf en met name in
de richting van het vrijgeven van data. Veel overheidsinstanties zijn erg terughoudend in het
vrijgeven van data, hiervoor is een verandering nodig in de manier van denken binnen de
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overheden. Daarnaast wordt er door meneer Zijlstra gewaarschuwd dat er veel initiatieven
gebruik maken van verschillende vormen, dit maakt het moeilijker voor Open Data om
vooruitgang te boeken. Dit komt omdat het hierdoor moeilijker is voor de applicatie ontwikkelaar
om data van meerdere overheden te combineren.
In het kader van het onderzoek is ook een bezoek gebracht aan het nationaal Open Data
congres in Eindhoven. Op het congres was er een lezing van Julian Tait uit Manchester. Hij
schetste het begin van Open Data in Manchester een aantal jaar geleden, daar waar Enschede
nu is. Manchester probeerde eerst via statische data het concept Open Data te lanceren, maar
dit was niet succesvol. Toen ze met realtime data begonnen, zijn ontwikkelaars ermee aan de
slag gegaan en werd de critical mass bereikt. Op het moment dat de critical mass bereikt wordt,
moet er niet meer vanuit de gemeente gepusht te worden maar werd er vanuit buiten de
gemeente aanvraag gedaan om bepaalde datasets online te zette. In paragraaf 4.2 wordt deze
critical mass verder behandeld.
Technisch
Tijdens de gehouden Open Data drinks in Enschede heeft een aantal mensen interesse
getoond in het Open Data principe en is actief gewerkt aan het bouwen van verschillende
(web)applicaties. De twee technisch experts, die op deze drinks aanwezig waren, en waarmee
is gesproken, zijn Heinze Havinga en Maarten Brouwers. In deze gesprekken zijn twee
aspecten van Open Data naar voren gekomen.
Aan de ene kant is realtime data erg belangrijk. Realtime data is data die up to date is en vaak
afkomstig is van sensoren die vaak meerdere malen per dag een waardes doorsturen. Deze
data kan direct van nut zijn in het dagelijks leven. Een genoemd voorbeeld is een wekker die je
eerder wakker maakt als er wegwerkzaamheden of files zijn op de route naar je werk toe.
Aan de andere kant is er ook een sterke interesse om financiële data en data over
beleidsstukken openbaar te zetten, zodat de burger een meer kritische houding kan aannemen
over de gang van zaken bij de gemeente. Burgers zouden zelf die gegevens kunnen
controleren, zodat de informatie zichzelf als het ware verbetert. In Engeland is er bijvoorbeeld
een app met als titel: “where my money goes”, waarbij de burgers zo inzicht krijgen in de
financiële stromen van de overheid.

4.1.4 Burgers
Een zeer belangrijke stakeholder is natuurlijk de burger. De burger woont en werkt in een
gemeente en maakt gebruik van diverse voorzieningen van de gemeente. De burgers hebben
soms belang in inspraak en inzicht bij de gemeente en zijn afhankelijk van de staat van
gemeentelijke voorzieningen.
Op de lange termijn zal de burger steeds afhankelijker worden van Open Data. Informatie
verzoeken of WOB-verzoeken die vroeger via afdelingen bij de gemeente behandeld werden,
kunnen steeds meer door (web)applicaties die gevoed worden door Open Data beantwoord
worden. De burger is een grote afnemer van de toepassingen die deze (geaggregeerde) data
vrijgeven en het is dus belangrijk dat die toepassingen gericht zijn op de burger. De gemiddelde
burger heeft op het moment van schrijven geen reden om het Open Data platform te bezoeken.
De data staat er in machine leesbare taal wat onbewerkt niet of moeilijk leesbaar is.
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Open Data kan uiteindelijk de kwaliteit van de communicatie tussen de burger en de overheid
en de kwaliteit van de levenstandaard verbeteren. Meer en meer data zal online gezet worden
waardoor de burger toegang krijgt tot meer informatie en een kritische houding kan aannemen
ten opzichte van de gemeente. Ook zullen steeds meer applicaties beschikbaar komen, die de
burger ondersteunen in het dagelijkse leven.

4.2 Prioriteren van datasets
Het doel van het prioriteren van datasets is om de gemeente Enschede, maar ook andere
instellingen die gestart zijn met een Open Data project, een handvat te geven voor een goede
prioritering van datasets.
De gemeente Enschede beschikt over een lijst met gewenste datasets, die is samengesteld
door experts binnen en buiten de gemeente. Daarnaast is er op de website data.overheid.nl ook
een lijst te vinden met datasets die voor gemeenten en gebruikers interessant zijn om openbaar
te maken. Aan de hand van de gevoerde gesprekken met stakeholders is een analyse gemaakt
over het prioriteren van datasets. Uit deze analyse vloeide voort dat het niet mogelijk is om een
lijst te maken van datasets die de sleutel tot succes van een Open Data initiatief zijn. Wel zijn er
bepaalde soorten van datasets, ingedeeld in categorieën, die samen een raamwerk vormen
voor een succesvol Open Data initiatief.

Fundamenten
Voor elke applicatie die gemaakt wordt, geldt dat de dienst die geleverd wordt, gekoppeld moet
worden aan een referentiekader. Dit referentiekader kan bijvoorbeeld bestaan uit een specifieke
locatie, buurt of hoogte. Het spreekt voor zich dat de locaties van bussen nutteloos zijn als deze
gegevens niet gekoppeld zijn aan een kaart van de bijbehorende omgeving. Zo’n kaart als
geheel is een voorbeeld van een “fundamentele dataset”. Andere voorbeelden van
fundamentele datasets zijn bijvoorbeeld gegevens over straatnamen, wijknamen, hoogtelijnen,
etc.
Voor een Open Data project geldt dat er een stevig fundament gelegd moet worden. Zonder
deze basis is het voor ontwikkelaars bijna onmogelijk om applicaties te ontwikkelen die een
verbetering zijn voor de samenleving, zowel op maatschappelijk als economisch gebied.

Categorisering
Naast de fundamenten is het belangrijk om in te zien dat een dataset op zichzelf niet interessant
is. (Web)applicaties die gevoed worden door data van het Open Data platform hebben meer
dan één dataset nodig om toegevoegde waarde te kunnen creëren. Hoe meer datasets
beschikbaar zijn, hoe meer combinaties er gemaakt kunnen worden en hoe interessanter de
toepassing wordt. De verschillende datasets die nodig zijn om een applicatie potentieel
succesvol te maken, kunnen echter wel gecategoriseerd worden. Er zijn drie categorieën
datasets geïdentificeerd:
● Realtime datasets
● Regelmatige datasets
● Statische datasets
De eerste categorie datasets zijn de realtime datasets. De realtime datasets zijn gespecificeerd
als datasets die minstens een tot oneindig veel keren per dag ververst worden. Bij benadering
13

Adviesrapport Open Data

worden deze datasets realtime genoemd, al verschilt het per dataset of de data per minuut, per
uur of per dagdeel geüptedatet moet worden. Bij realtime datasets valt te denken aan de
beschikbare parkeerplaatsen, de nieuwsfeed van de website of de GPS coördinaten van
stadsbussen.
De regelmatige datasets zijn datasets die regelmatig, ofwel één of meer dan één keer per
maand ververst worden. Hierbij valt te denken aan aangevraagde vergunningen,
wegwerkzaamheden en de openingstijden van winkels.
De laatste categorie betreft de statische datasets. Deze datasets worden minder dan een keer
per maand geüpdatet. Denk hierbij aan een lijst van musea, de buurtmonitor of de
verkiezingsuitslagen.
Deze drie categorieën zijn samengevat in Figuur 4.2.1

Figuur 4.2.1 Verversingsfrequentie

Prioritering
Als eerste is het van belang om bij de start van een Open Data project fundamentele datasets
te publiceren. Deze fundamentele datasets bevatten adressen, wijken, straatnamen of
geografische locaties waar andere datasets naar kunnen verwijzen. Daarna is het van belang
om zoveel mogelijk realtime data online te zetten, omdat dit zorgt voor een hoge dynamiek die
de gebruikerservaring bijzonder maakt. Nadat realtime datasets gepubliceerd zijn, is het van
belang om ook uit de andere categorieën (regelmatige en statische datasets) voor vulling te
zorgen. Hierdoor worden de applicaties minder oppervlakkig, waardoor het nut van de applicatie
toeneemt.
Zoals al eerder aangegeven gaat het uiteindelijk om de combinatie van datasets die een
applicatie interessant maken. Logischerwijs is het dus belangrijk dat er vooral veel datasets
gepubliceerd worden. Met 20 datasets kunnen combinaties gemaakt worden, maar met 100
beschikbare datasets is de keuze veel groter en kunnen er meer interessante combinaties
gemaakt worden.
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Figuur 4.2.2 Aantal mogelijke te maken combinaties (y-as) met aantal datasets (x-as)

Critical mass
De critical mass voor Open Data kan gedefinieerd worden als het punt waarop het Open Data
platform zodanig bekend is bij de verschillende stakeholders dat er vanuit de gemeente geen tot
weinig aandacht gegeven hoeft te worden aan het innoveren van het project of het promoten
voor commerciële activiteiten.
Tijdens het onderzoek is het bereiken van deze critical mass als een belangrijk doel gebleken
voor elk nieuw Open Data project. Op het moment dat deze critical mass bereikt is, gaan
ontwikkelaars uit zichzelf met Open Data aan de slag en nemen ze zelf het initiatief. Een
voorbeeld hiervan is Manchester, waar op een bepaald moment door ontwikkelaars gebeld
werd of de gemeente specifieke datasets online wilde zetten.

4.3 Financiële baten en lasten
De baten en lasten van Open Data kunnen worden opgedeeld in twee segmenten. Aan de ene
kant heeft Open Data te maken met de financiële baten en lasten, aan de andere kant heeft
Open Data te maken met maatschappelijke baten en lasten. Omdat deze twee segmenten
verschillend zijn, zijn ze opgesplitst in twee paragrafen. In dit deel worden de financiële
aspecten van Open Data behandeld.
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat er drie vlakken zijn waarin de financiële baten
en lasten van Open Data onderverdeeld kunnen worden (Houghton, 2011):
● De kosten en besparingen van instellingen die data beschikbaar maken, in dit geval de
gemeente Enschede
● De kosten en besparingen van gebruikers van deze beschikbare data
● De potentiële bredere economische impact van Open Data.
In Figuur 4.3.1 hieronder is een grafische weergave getoond van deze drie factoren. In deze
weergave is goed te zien dat een Open Data project dynamisch is en tijd nodig heeft om op alle
vlakken veranderingen te genereren. In de figuur wordt gesproken over PSI (Public Service
Information). PSI zijn de gegevens die vrijgegeven worden, dit kan in de vorm van Open Data.
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De financiële baten en lasten analyse in dit adviesrapport zijn gebaseerd op deze splitsing in
drie stappen.

Figuur 4.3.1 Benefit/Costs of PSI (Houghton, 2011)

Uit het onderzoek van (Houghton, 2011) blijkt dat de baten erg lastig in kaart te brengen zijn.
Baten kunnen zich namelijk uiten in veel verschillende vormen, bijvoorbeeld als besparingen, in
efficiëntere bedrijfsvoering of in het creëren van waarde door innovaties tot uitvoer te brengen.
Voor een deel van deze baten geldt dat de waarde moeilijk bepaald kan worden.

4.3.1. De kosten voor de gemeente Enschede
Om de benodigde achtergrondinformatie over de kosten van het Open Data platform voor de
gemeente Enschede te achterhalen, is er gebruik gemaakt van interviews met medewerkers
van de gemeente Enschede. Aan de hand van schattingen over het aantal uren van deze
werknemers van de gemeente Enschede, gecombineerd met de kosten van één volledige fte
(fulltime-equivalent) zijn de kosten in kaart gebracht.
Kosten Open Data platform
De kosten van het Open Data platform worden opgesplitst in eenmalig, variabele en vaste
kosten. De eenmalige kosten die aan het begin van het Open Data project gemaakt worden
bestaan uit de opstartkosten van het systeem, welke €7.000 bedragen. Onder deze kosten
wordt het in bedrijf stellen van het systeem verstaan, zoals het installeren van het
besturingssysteem en het platform. De bedragen in onderstaande tabellen zijn afgerond en
verkregen via interviews met medewerkers van de gemeente.
De vaste kosten per jaar voor een ingericht Open Data platform bestaan uit de beheerskosten
en de hardware kosten en worden in onderstaande Tabel 4.3.1.1 gespecificeerd.
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Tabel 4.3.1.1 Vaste kosten

Vaste kosten per jaar voor een ingericht* Open Data platform
Beheer
Hieronder valt het technisch beheer van het systeem

€50.000

Hardware kosten
De kosten voor de server, back-up en andere benodigde hardware

€12.000

Totaal

€62.000

*Een ingericht Open Data platform bestaat uit meer dan honderd datasets.

Daarnaast heeft de gemeente Enschede te maken met zogenaamde variabele kosten voor het
plaatsen van de datasets. De variabele kosten per dataset zijn verkregen uit de tijd die het kost
om te lobbyen voor datasets, om een intake gesprek te houden, om een dataset te ontwikkelen
en om de dataset toe te voegen aan het Open Data platform. Het bedrag wat gerekend wordt
voor het lobbyen om data vrij te krijgen is een ruw geschat gemiddelde. Sommige datasets
worden zonder slag of stoot vrijgegeven terwijl het lobbyen voor andere datasets significant
meer inspanning vereist. Deze kosten zijn te vinden in tabel 4.3.1.2.
Tabel 4.3.1.2 Variabele kosten

Variabele kosten per dataset *
Lobby
Lobbyen voor het vrij krijgen van data; belangrijke component hierin is bij herhaling
uitleggen en het belang uitwerken

€355

Intake
Overleg met bronhouder data

€90

Ontwikkeltijd
Datasets gebruiksklaar maken voor publicatie

€180

Inrichtingskosten
Benodigde tijd om de dataset toe te voegen aan het Open Data platform

€40

Totaal

€665

*Hierbij wordt uitgegaan van een werkweek van 36 uur. De kosten voor een volledige fte is €71.000 per
jaar.

17

Adviesrapport Open Data

Inkomstenderving kaarten
Een tweede vorm van kosten die de gemeente Enschede direct zal voelen, is de
inkomstenderving als gevolg van het vrijgeven van data, die voorheen tegen tarief/leges werd
verstrekt. Een aardig voorbeeld betreft kaartmateriaal. Kadastraal kaartmateriaal worden nu
jaarlijks ingekocht bij het Kadaster, de kosten hiervoor zijn ongeveer €28.000. Deze kaarten
worden omgezet naar de vorm GBKN (Grootschalig Basis Kaart Nederland), de kosten hiervan
zijn een half fte (€35.500). Hierna worden de GBKN landkaarten doorverkocht naar de
gelijknamige stichting voor ongeveer €35.000.
Zowel de inkoop als de verkoop komen te vervallen als hier Open Data gehanteerd wordt. Dit
betekent dat de gemeente Enschede hier ongeveer €7.000 aan inkomsten misloopt. De
conclusie hieruit is dan dat het voor de gemeente Enschede ongeveer €7.000 kosten extra zal
maken om de kaarten te verzorgen. Eventuele efficiëntie slagen die deze kostenpost opheffen
worden besproken bij de besparingen.

4.3.2. De besparingen van de gemeente Enschede
Efficiëntie
De eerste vorm van besparingen die de gemeente Enschede zal ondervinden is een efficiëntere
bedrijfsvoering. Als verschillende afdelingen bepaalde gegevens van elkaar nodig hebben, is er
vaak een lange wachttijd voordat de gegevens de juiste plek bereiken. Daarnaast is men vaak
niet op de hoogte van de verrichtingen van collega’s en wordt het wiel zodoende opnieuw
uitgevonden. Indien er een cultuur ontstaat waarbij niet-gevoelige informatie die geschikt is voor
publicatie, direct openbaar gemaakt wordt op het Open Data platform, kan een transparante
overheid gecombineerd worden met een efficiëntere interne informatievoorziening.
Daarnaast zijn er nog andere besparingen mogelijk indien men er vanuit gaat dat steeds meer
overheidsinstanties Open Data gaan hanteren. Overheidsinstellingen hebben te maken met
informatie uitwisseling onderling waarbij de nodige administratiekosten gepaard gaan. Deze
kosten worden in rekening gebracht bij de desbetreffende overheidsinstelling. Om deze
uitgaven en inkomsten met betrekking tot de informatievoorziening te verwerken worden er
administratiekosten gemaakt. De bijbehorende manuren komen te vervallen als de
overheidsinstellingen de gegevens door middel van Open Data aanbieden. Dit zou een daling in
de administratiekosten tot gevolg hebben.
Gegevens kosten Wob
De tweede vorm van besparingen die men aan het Open Data platform kan toewijzen, zijn de
directe besparingen die de gemeente maakt aan de hand van het platform. Een voorbeeld
hiervan is de potentiële besparing die de gemeente maakt in de kosten voor de Wob (Wet
openbaarheid van bestuur). In deze wet wordt de gemeente verplicht om specifieke gegevens
vrij te geven als hiervoor een aanvraag is ingediend. Het behandelen van de aanvraag en het
aanreiken van de gevraagde gegevens zijn directe kosten voor de gemeente .
Op basis van gesprekken in de gemeente is er een vuistregel opgesteld voor het aantal
manuren dat er nodig is om één Wob-verzoek te behandelen. Het kost gemiddeld één werkdag
om aan een Wob-verzoek te voldoen. Deze vuistregel komt uit de beredenering dat een Wob
aanvraag soms niets meer is dan het opvragen van een bepaalde brief, wat enkele minuten
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vereist. Aan de andere kant van het spectrum vallen ingewikkelde Wob-verzoeken waar een
aantal dagen of soms wel weken voor nodig zijn om ze goed te kunnen beantwoorden.
Door middel van Open Data zal een deel van de Wob-verzoeken komen te vervallen omdat
deze gegevens simpelweg al openbaar zijn gemaakt op het Open Data platform. Er kan ook
voorbeeld genomen worden aan Noorwegen. Noorwegen zet al haar beantwoorde Wobverzoeken direct online zodat deze inzichtelijk zijn voor de burger. Omdat burgers
langzamerhand steeds meer antwoorden op hun vragen zelf kunnen vinden, zullen er op de
langere termijn minder Wob-verzoeken komen, wat tot besparingen leidt.
Om een inzicht te geven in de hoeveelheid Wob-verzoeken de gemeente Enschede elke jaar
ontvangt, is Tabel 4.3.2.1 opgesteld.
Tabel 4.3.2.1 Wob

Wob gegevens gemeente Enschede
Wob-verzoeken 2004 t/m 2011

478

Gemiddeld aantal Wob-verzoeken per jaar

60

Kosten per Wob-verzoek*

€315

Totale kosten Wob-verzoeken gemiddeld per jaar

€19.000

*Hierbij wordt uitgegaan van een werkweek van 36 uur. De kosten voor een volledige fte is €71.000 per
jaar.

Gemeentelijk Communicatie Centrum
Ook bij het GCC (Gemeentelijk Communicatie Centrum) kunnen enkele besparingen gezien
worden. Het GCC behandelt een grote hoeveelheid aanvragen van bijvoorbeeld paspoorten,
maar houdt zich ook bezig met het behandelen van zowel post als telefonische vragen van
burgers. Via Open Data wordt het mogelijk om, weliswaar in de toekomst, een deel van deze
taken over te nemen. Dit is van toepassing op het moment dat burgers eerst zelf op zoek gaan
naar de gewenste gegevens die geleverd worden door een applicatie die gevoed wordt door
data van het Open Data platform. Als bijvoorbeeld alle openingstijden winkels op het Open Data
platform staan, hoeft de burger niet meer in contact te treden met het GCC om de gewenste
gegevens te achterhalen. Op de korte termijn zijn deze besparingen nog niet in zicht, maar op
de lange termijn moet ook deze besparing zich gaan uitten.
Afdeling Communicatie
De afdeling communicatie is verantwoordelijk voor een aantal pagina’s in de wekelijks bezorgde
Huis aan Huis krant (oplage: 72.000), de website en de interne communicatie. Deze interne
communicatie zal waarschijnlijk efficiënter worden, zoals eerder beschreven. Het is mogelijk dat
op langere termijn de deelname in het wekelijks bezorgde Huis aan Huis beëindigt, als deze
gegevens makkelijk te vinden zijn op het internet. Het is nu nog niet mogelijk om het Huis aan
Huis af te schaffen, aangezien het nog wettelijk verplicht is om berichten voor iedereen
toegankelijk te publiceren (en daarvoor leent het platform zich niet).
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4.3.3 De kosten voor de gebruikers
Er zijn op dit moment geen kosten verbonden aan het gebruik van het Open Data platform. Om
elke gebruiker (dus zowel de ontwikkelaars, de burgers als de bedrijven) toegang te geven tot
het Open Data platform of applicaties die gebouwd zijn op Open Data, heeft elke gebruiker een
internetverbinding nodig. Aangezien Nederland één van de landen is met het hoogste
percentage breedbandverbindingen, moet dit over het algemeen geen problemen opleveren.
Voor sommige gebruikers zal dit betekenen dat zij zich toch nog moeten abonneren op een
internetverbinding om (in)direct toegang te krijgen tot het Open Data platform.
In de toekomst worden er waarschijnlijk ook betaalde applicaties gelanceerd die gevoed worden
met data van het Open Data platform. Voor deze applicaties moeten de gebruikers dus wel
kosten maken.

4.3.4. De besparingen van de gebruikers
In dit onderdeel wordt gekeken naar de verschillende besparingen voor de gebruikers. Als
eerste is het belangrijk dat de meeste besparingen die de gebruiker kan hebben niet uit te
drukken zijn in euro’s, maar in tijd, gemak of kennis. Veel mogelijke applicaties die genoemd
worden zullen extra gemak of tijd opleveren voor de gebruiker. Denk hierbij aan applicaties die
vrije parkeerplaatsen laten zien, buienradar of de actuele treintijden. Andere applicaties leveren
de gebruiker kennis op over bepaalde onderwerpen, bijvoorbeeld de stad Enschede. Denk
hierbij aan de stadsmonitor van de stad Enschede. Om een beter voorbeeld te geven van een
besparing zal hieronder een specifiek voorbeeld worden beschreven, waarbij de gebruiker direct
kosten bespaard.

4.3.5. De potentiële bredere economische impact
In dit gedeelte wordt de potentiële bredere economische impact van Open Data behandeld.
Diverse onderzoeken zijn hiernaar gedaan met als doel om op basis van de verwachte baten en
lasten een goed gegronde keuze te maken voor het al dan niet opstarten van een Open Data
project.
Veel onderzoeken omtrent de baten en lasten maken gebruik van schattingen waardoor de
uitkomsten minder betrouwbaar zijn. De manieren van onderzoek zijn ook redelijk divers. Zo zijn
er onderzoekers die de economische waarden van de publieke data vergelijken met de
investeringen die nodig zijn om de publieke data te creëren. Deze onderzoeken worden veelal
gedaan op hoog niveau, bijvoorbeeld op land- of werelddeel niveau. Er zijn enkele onderzoeken
gedaan naar deze “return on investment” op Europese schaal.
In het PIRA (2000) onderzoek werd er voor de Europese Unie een economische waarde van 68
miljard euro aan de Open Data gekoppeld. Dit is volgens het onderzoek ongeveer zeven keer
de investeringskosten. Toch blijkt dat het lastig is om met een eenduidig antwoord te komen op
het financiële vraagstuk. Een onderzoek van Dekkers et al. (2006) stelt namelijk dat de
marktwaarde van publieke data 27 miljard belichaamt. Het onderzoek van te Velde (2009) komt
uit op een marktwaarde van slechts 3 tot 5 miljard euro. Hieruit blijkt dat de verschillende
onderzoeken op zeer verschillende uitkomsten komen en er dus geen globale marktwaarde
bepaald kan worden. Wel kan gezegd worden dat alle onderzoeken op een positieve
economische waarde uitkomen.
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Uit het genoemde PIRA onderzoek is ook gebleken dat publieke data meer waarde krijgt als
meer open data beschikbaar is. Dit kon wel eens leiden tot een meer kwantitatieve benadering
van het begrip van de critical mass. Hiernaast is in het onderzoek van (Houghton, 2011)
gebleken dat de maatschappelijke en financiële baten veel hoger kunnen zijn dan de kosten die
er voor nodig zijn om deze te verwerven. Naast deze bredere economische baten zijn er de
maatschappelijke baten en lasten. Deze worden beschreven in hoofdstuk 4.4.

4.3.6. Eindsom
Door de uitkomsten van de vorige onderdelen samen te pakken, zal nu het eindresultaat
opgemaakt worden. Er is getracht om een zo volledig mogelijk beeld weer te geven van de
baten en lasten van Open Data. Belangrijk is dat de eindsom één jaar beslaat van een volledig
geïntegreerd en volwassen Open Data project. Er is besloten om exacte cijfers niet te
combineren met schattingen, om de resultaten geloofwaardig te houden.

Baten
Gebruikers
Zoals al eerder aangegeven in 4.3.4 zijn er verschillende manieren voor de gebruikers om tijd te
besparen, gemakkelijk informatie te winnen of direct geld te besparen. Een directe besparing
die benoemd is, is het openbaar maken van de taxatie. De directe en indirecte besparingen zijn
helaas niet nauwkeurig te kwantificeren en een deel van deze besparingen zal gevolgen
hebben voor de potentiële brede economische impact.
Gemeente Enschede
Net als voor de gebruikers geldt voor de Gemeente Enschede dat veel baten niet exact genoeg
uit te drukken zijn. De directe besparingen die voor de gemeente Enschede wel uit te drukken
zijn in euro’s, bestaan uit twee elementen. Als eerste wordt er van uit gegaan dat in de nabije
toekomst een deel van de bijdrage aan het weekblad Huis aan Huis zal vervallen, dit past in de
trend van de huidige digitalisering. Door deze informatie via het Open Data Platform aan te
bieden bespaart de gemeente Enschede €150.000. Het tweede element is de besparing op
Wob-verzoeken. Deze besparing kan oplopen tot een totaal van €19.000. Geschat is dat de
helft hiervan bespaard kan worden door middel van het aanbieden op het Open Data platform
van alle reeds opgevraagde gegevens. De verder uitwerking hiervan is te vinden in hoofdstuk
4.3.2.
Potentiële brede economische impact
Er zijn meerdere onderzoeken gedaan naar de brede economische impact van Open Data,
beschreven in hoofdstuk 4.3.5. De conclusies van deze onderzoeken geven aan dat Open Data
een 3 tot 5 miljard, 27 miljard of 68 miljard euro toevoegt aan de economie van de Europese
Unie. Dit zou voor de gemeente Enschede een effect hebben van 0,9 miljoen tot 20,4 miljoen
euro, aan de hand van het inwonersaantal. Dit zou tot uiting komen in de economie van de
gemeente Enschede en niet direct naar de gemeente Enschede zelf gaan.

Lasten
Kosten gemeente
Zoals al aangegeven in 4.3.1 zijn de kosten van het Open Data platform vrij nauwkeurig te
bepalen. De gemeente Enschede betaalt ongeveer € 95.000 per jaar aan een draaiend Open
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Data Platform waarbij per jaar 50 nieuwe datasets worden toegevoegd. Hier moet eenmalig
€7,000 aan inrichtingskosten betaald worden. Naast deze kosten voor het platform heeft de
gemeente een inkomstenderving van €7,000 aan de verkoop van GBKN-kaarten.
Kosten gebruikers
In 4.3.3 is er gekeken naar de kosten voor de gebruikers. Er wordt vanuit gegaan dat de
gemeente geen tarieven gaat rekenen voor het gebruik van Open Data. De kosten voor de
gebruikers zijn dus hun eventueel extra benodigde internet verbinding en aanschaffen van
applicaties.

Conclusie
Aan de hand van de korte samenvattingen hierboven en van het model van Houghton zal de
kosten baten verhouding berekend worden. Hiervoor zullen alleen getallen gebruikt worden die
exact bepaald zijn. Het is belangrijk om te beseffen dat dit een indicatie is, aangezien niet alle
factoren benoemd konden worden.

Dit leidt tot een verhouding van baten en lasten van 10 tot 200 keer voor de economie van de
gemeente Enschede. Dit betekent dat van het geld dat er ingestopt wordt dit met een factor van
10 tot 200 keer terugkomt. De besparing van €160.000 ligt in dit geval wel bij de gemeente zelf
en komt dus direct ten goede van de kas van de gemeente Enschede. De bredere economische
impact komt indirect ten goede van de gemeente Enschede. Het exacte bedrag is in de scope
van dit adviesrapport niet te bepalen.

4.4 Maatschappelijke baten en lasten
Baten
Volgens verschillende stakeholders zijn de maatschappelijke baten groter dan de financiële
baten. Onder maatschappelijke baten en lasten vallen alle veranderingen, naast de financiële
veranderingen, in de maatschappij die het gevolg zijn van de Open Data cultuur. Met een Open
Data cultuur wordt bedoeld dat zowel de producerende kant als de gebruikende kant
doordrongen is van het Open Data principe en dat er in meer of mindere mate gebruik van
wordt gemaakt. In het geval van de gemeente Enschede betekent dit dat het vanuit de
gemeente als vanzelfsprekend wordt beschouwd dat data vrijgegeven wordt en dat het ook voor
burger vanzelfsprekend is om informatie te vinden via het Open Data platform of om gebruik te
maken van applicaties die gevoed worden met data van het Open Data platform.
In bovenstaande situatie kan er vanuit gegaan worden dat de overheid transparanter wordt door
deze Open Data cultuur (van den Broek et al., 2011). Over de effecten van deze transparantie
zijn de meningen verdeeld. In het TNO rapport wordt duidelijk gesteld dat verschillende
onderzoeken over transparantie en vertrouwen in de overheid, verschillende uitkomsten
hebben. Verschillende culturen reageren namelijk verschillende op transparante overheden en
er zijn ook directe nadelen te vinden als het gaat om transparantie. Hieruit blijkt dat het niet
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mogelijk is om te concluderen dat transparantie zorgt voor een betere maatschappij. Wel kan er
gesteld worden dat met een gezonde transparantie van de overheid op lokaal niveau, de kans
groot is dat het vertrouwen in de lokale overheid stijgt (Tolbert, C.J., Mossberger, K., 2006).
Naast de transparantie kan Open Data voor meer politieke participatie zorgen (van den Broek et
al., 2011).Op basis van het onderzoek van (Davies, 2010) zijn er door TNO vier verschillende
manieren geïdentificeerd waarmee Open Data voor meer politieke participatie zorgt:
1. Ondersteunen van nauwkeurig toezicht van burgers
2. Informeren van kiezers
3. Informeren over politieke kwesties
4. Ondersteunen van politieke campagnes
Men kan zich indenken dat door deze versterkte participatie de kwaliteit van de overheid op de
lange termijn toeneemt. Bijvoorbeeld omdat kiezers veel sneller en makkelijker in de gaten
kunnen houden waarop de door de gebruiker gekozen politici zijn stem uitbrengt en zo in de
gaten kunnen houden of zij het nog wel eens zijn met de politici.
Door het inzichtelijk maken van deze data, kunnen ontwikkelaars applicaties bouwen die
analyses kunnen maken van bepaalde gegevens. Deze analyses maken een betere
effectmeting mogelijk, wat weer kan leiden tot een effectievere beleidsvoering.

Lasten
Naast de diverse (in)directe baten van Open Data zijn er ook enkele lasten te benoemen. De
genoemde lasten zijn afkomstig uit de SWOT analyse van het hiervoor genoemde TNO rapport.
Allereerst is de gemiddelde burger weinig betrokken bij de overheid. Met de invoering van een
Open Data platform, kan de burger meer betrokken raken, maar kan ook de gemeente veel tijd
en geld steken in een project wat niet aanslaat. Om de critical mass te bereiken, is het
noodzakelijk dat de gebruiker geïnteresseerd raakt en dat dus de applicaties die gevoed worden
door data van het Open Data platform interessant genoeg zijn.
Daarnaast is de huidige overheidscultuur vrij gesloten. Overheden zijn niet gewend om interne
documenten openbaar te maken en om zodoende meer open te staan voor kritiek van burgers.
Financiële informatie wordt vaak te gevoelig bevonden om gedetailleerd online te zetten. Open
Data vereist zodoende een meer open houding van overheden en stimuleert een meer kritische
houding van de burgers. Overheidsinstellingen die Open Data toepassen zullen dus een
cultuurverandering moeten ondergaan om interne stromen publiekelijk leesbaar te maken.
Een derde last is ontbreken van een nationale Open Data standaard. Hieronder vallen zowel de
datasets die beschikbaar zijn, als het formaat waarin de datasets beschikbaar gemaakt zijn.
Langzamerhand ontstaat er een wildgroei aan Open Data projecten en datasets formaten.
Databases van overheidsinstellingen zijn door verschillende softwarebedrijven ingericht,
waardoor het een grote klus is om deze verschillend gevormde datasets aan elkaar te koppelen.
Elke dataset zal andere namen, indelingen en variabelen hanteren waardoor het moeilijk en
onoverzichtelijk is om deze diverse datasets te combineren tot een nationale dataset.
Hierdoor is het moeilijk om de datasets van verschillende gemeenten met elkaar te matchen, of
een applicatie voor heel Nederland te maken. Indien er wel voor een standaard gekozen gaat
worden, moet dit zo snel mogelijk gebeuren. Overheidsinstellingen moeten dan hun dataset
zoveel mogelijk inrichten en vormgeven naar die standaard. In het College Standaardisatie van
de Overheid is het onderwerp van open standaarden voor open data al wel geagendeerd, wat
een goede stap is.
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5. Conclusies
In dit hoofdstuk komen de conclusies aan bod die gemaakt zijn aan de hand van de
onderzoeksvragen uit hoofdstuk 2.3. Deze onderzoeksvragen zullen stuk voor stuk hieronder
behandeld worden.

Wie zijn de verschillende stakeholders van Open Data en hoe staan zij in het
Open Data project van de gemeente Enschede?
Er zijn vier verschillende typen stakeholders geïdentificeerd: de gemeente, de bedrijven, de
experts en de burgers.
Voor de gemeente geldt dat er bekeken moet worden welke verschillende afdelingen te maken
kunnen krijgen met besparingen door Open Data. In Enschede zijn dat de afdelingen juridische
zaken, informatie management, het GCC en de afdeling communicatie. De medewerkers van
deze afdelingen zijn veelal op de hoogte van het concept Open Data, maar zijn nog niet
overtuigd van het nut.
Uit de interviews met de bedrijven TriMM en I&O Research is gebleken dat zij beide vinden dat
Open Data nog teveel in haar kinderschoenen staat. Daarom zijn deze partijen nog niet bereid
om met Open Data aan de slag te gaan.
De experts zijn uit zichzelf al geïnteresseerd in het Open Data concept. Zij leveren graag input
over het huidige concept en zien ook mogelijkheden voor Open Data. De experts zijn diegene
die nieuwe ontwikkelingen in gang zetten.
De burger is een ander type stakeholder. Vergeleken met de gemeente en de bedrijven staat de
burger verder van het Open Data project af en zoekt niet actief naar mogelijkheden. De burger
is de afnemer van toepassingen die gebouwd zijn door middel van Open Data.

Hoe kunnen verschillende datasets geprioriteerd worden?
Aan de hand van de gevoerde gesprekken met stakeholders is geconcludeerd dat het niet
mogelijk is om een lijst te maken van datasets die de sleutel tot succes van een Open Data
initiatief zijn. Wel zijn er bepaalde soorten van datasets, ingedeeld in categorieën, die samen
een raamwerk vormen voor een succesvol Open Data initiatief .
Voor een specifieke dataset kan geen exacte waarde bepaald worden. Van tevoren kan weinig
gezegd worden over de impact van één dataset op zichzelf; het gaat om de combinaties.
Om prioriteit te kunnen geven aan bepaalde datasets is er een raamwerk bedacht dat de
beschikbare datasets categoriseert. Het raamwerk bestaat uit de volgende categorieën, die een
andere verversingsfrequentie hebben. Hieronder zullen deze datasets kort benoemd worden.
●
●
●

Statische datasets, minder dan een keer per maand ververst
Regelmatige datasets, één of meerdere keren per maand ververst
Realtime datasets, één of meerdere keren per dag ververst

Daarnaast is het van belang om bij de start van een Open Data project eerst fundamentele
datasets te publiceren. Deze fundamentele datasets bevatten adressen, wijken, straatnamen of
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geografische locaties waar andere datasets naar kunnen verwijzen. Daarna is het van belang
om zoveel mogelijk realtime data online te zetten, omdat dit zorgt voor een hoge dynamiek die
de gebruikerservaring bijzonder maakt. Nadat er realtime datasets gepubliceerd zijn is het van
belang om ook uit de andere categorieën (regelmatige en statische datasets) voor vulling te
zorgen. Hierdoor worden de applicaties minder oppervlakkig, waardoor het nut van de applicatie
toeneemt.

Wat zijn de financiële baten en lasten van Open Data gespecificeerd voor de
gemeente Enschede?
Er is onderzoek gedaan naar de verschillende aspecten van de baten en lasten voor de
gemeente Enschede. Er is gekeken naar:
● De kosten en besparingen van instellingen die data beschikbaar maken, in dit geval de
gemeente Enschede
● De kosten en besparingen van gebruikers van deze beschikbare data
● De potentiële bredere economische impact van Open Data.
Uiteindelijk is aan de hand van het model van Houghton de kosten baten verhouding berekend.
Deze kwam uit op en verhouding van baten en lasten van 10 tot 200 keer, voor de economie
van de gemeente Enschede. Dit betekent dat de waarde van het eindproduct 10 tot 200 keer
hoger is dat het geld wat er wordt ingestopt. De besparing van ongeveer €160.000 ligt in dit
geval wel bij de gemeente zelf en komt dus direct ten goede van de kas van de gemeente
Enschede. De bredere economische impact komt indirect ten goede van de gemeente
Enschede. Het exacte bedrag is in de scope van dit adviesrapport niet te bepalen.

Wat zijn de maatschappelijke baten en lasten van Open Data gespecificeerd voor
de gemeente Enschede?
Open Data zorgt voor een hogere transparantie van de gemeente. Het is echter de vraag of
deze transparantie wenselijk is; in verschillende culturen wordt er verschillend gereageerd op
transparante overheden. Verder zorgt Open Data voor meer politieke participatie. Deze politieke
participatie kan op de lange termijn voor meer kwaliteit van de overheid zorgen.
De gemiddelde burger is niet erg betrokken bij de overheid, en het zal de gemeente dus tijd en
geld kosten om het Open Data platform interessant genoeg te maken voor burgers en
ontwikkelaars. Verder zijn overheden over het algemeen redelijk gesloten. Om informatie over
interne stromen binnen de gemeente of financiële informatie gedetailleerd te publiceren, zal er
een cultuurverandering ondergaan moeten worden. Hierbij moet het een gewoonte worden dat
documenten publiekelijk leesbaar gemaakt worden.
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6. Aanbevelingen
Tijdens het project is er veel gelezen en gediscussieerd rondom het begrip Open Data. Door
middel van conclusies, die zijn voortgekomen uit de onderzoeksvragen, zijn er aanbevelingen
opgesteld. Daarnaast zijn er nog enkele losse aanbevelingen die buiten de onderzoeksvragen
aan het licht zijn gekomen. Op basis van wetenschappelijke artikelen en de gehouden
interviews worden daarom alle gevonden aanbevelingen meegegeven voor de gemeente
Enschede. Deze aanbevelingen zijn gericht op de gemeente Enschede, maar zijn waarschijnlijk
ook grotendeels toepasbaar voor andere gemeenten.

Categoriseren
Zorg voor een juiste balans tussen de drie verschillende typen datasets. Hierdoor wordt de kans
op succes en rendement van het Open Data project gemaximaliseerd. Het creëren van realtime
datasets kost wellicht meer middelen, maar levert meer interessante combinaties van datasets
op. Dit betekent dat als eerste voldoende fundamentele datasets gepubliceerd moeten worden.
Hierna moet de focus gelegd worden op het publiceren van regelmatige en realtime datasets,
waarbij de realtime datasets de belangrijkste zijn.

Bewustwording creëren
Noodzakelijk voor de voortgang van het Open Data project is de bewustwording binnen de
gemeente zelf. In de gesprekken met medewerkers van de gemeente Enschede is gebleken dat
de meeste medewerkers wel op de hoogte waren van het begrip Open Data, maar dat ze niet
overtuigd waren van het praktische nut van het concept van Open Data. Door binnen de
gemeente meer te communiceren over Open Data en door steeds meer mogelijkheden te
bieden voor medewerkers (benodigde informatie vinden van andere afdelingen), zal Open Data
meer gaan leven in de organisatie van de gemeente Enschede. De volledige kracht van Open
Data komt pas naar buiten als het gebruik ervan vanzelfsprekend is. Daarmee wordt de al vaker
genoemde critical mass bereikt.

Speel in op alle doelgroepen
Om het maximale rendement uit het Open Data project te halen, is het van belang dat de
gegevens op het Open Data platform gebruikt kunnen worden door burgers, bedrijven en
overheden. Allereerst zijn burgers die van Open Data gebruik maken beter op de hoogte van
werkzaamheden van de overheid en kan deze efficiënter te werk gaan. Dit kan net zoals
bijvoorbeeld de Amerikaanse Open Data website (www.data.gov), die een subsectie heeft
waarin Open Data applicaties worden weergegeven. Hierdoor krijgen de gecreëerde applicaties
meer bekendheid bij het algemene publiek en creëert de gemeente Enschede een springplank
voor het eigen Open Data succes. Er wordt dan ook aanbevolen om de burgers zoveel mogelijk
te betrekken bij het Open Data platform en om dus zoveel mogelijk leesbare data of
beschrijvende data op of als sectie van het Open Data platform te plaatsen.
Ten tweede veroorzaken bedrijven economische groei door middel van het aanboren van nieuwe
mogelijkheden. Als laatste kunnen overheden hun organisaties efficiënter inrichten als er
gebruik wordt gemaakt van Open Data. De wensen van deze doelgroepen moeten onderzocht
worden en hier moet op ingespeeld worden.
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Stimuleren
Vooral in het begin van het Open Data project moet de gemeente een actieve rol innemen in het
publiceren of handreikingen geven voor Open Data applicaties. De gemeente kan het spits
afbijten door enkele applicaties te ontwikkelen zodat de markt op de kaart gezet wordt. Dit kan
gerealiseerd worden door een “app wedstrijd”.
Bij een app wedstrijd krijgen burgers, ontwikkelaars en bedrijven de kans om een prijs te winnen
met een applicatie die voornamelijk gevoed wordt met data van het Open Data platform. Als er
voldoende datasets gepubliceerd zijn, kunnen er wedstrijden gehouden worden voor “de beste
applicatie”. Hierdoor zal Open Data bekend worden bij de ontwikkelaars en burgers en zullen er
talloze voorbeelden van goede applicaties ontstaan. In Amsterdam is een soortgelijke wedstrijd
gehouden, dit heeft tot veel kwalitatieve applicaties geleid. Na zo’n wedstrijd kunnen applicaties
verder worden uitgebreid en kunnen ze op de markt gebracht worden.

Onderhouden van het Open Data platform
Het Open Data platform en de daarbij behorende datasets moeten betrouwbaar zijn.
Betrouwbaar in de zin dat de gegevens actueel zijn en ook actueel blijven, door frequente
updates. Sommige Open Data initiatieven verliezen dit aspect uit het oog. Zodra blijkt dat
enkele datasets niet meer up-to-date zijn, verliezen de stakeholders het vertrouwen in het
initiatief en zullen ze zich niet meer bezig houden met Open Data.

Standaardisatie
In zo’n 15 gemeenten in Nederland is het Open Data initiatief opgestart en zijn er al diverse
applicaties te vinden. Echter geeft elke gemeente zijn eigen invulling aan een Open Data
initiatief en wordt het wiel steeds opnieuw uitgevonden. Als gemeenten gaan samenwerken en
gelijksoortige datasets online zetten in gelijke formaten, kunnen landelijke datasets gegenereerd
worden wat kan leiden tot interessante applicaties op een grote schaal. Een applicatie met de
beschikbare parkeerplaatsen in de 20 grootste steden van Nederland zal meer gewild zijn dan
een applicatie met de beschikbare parkeerplaatsen van alleen Enschede. Bij elk Open Data
initiatief moet er dus zoveel mogelijk gecommuniceerd worden met andere gemeenten en de
landelijke Open Data groep. Enerzijds bespaart dit tijd, anderzijds creëert dit mogelijkheden.

Resultaatmeting
Het is belangrijk om actief de resultaten en gevolgen van het Open Data project te meten. Als
deze resultaten tegenvallen, kan er bijgestuurd worden of kan er extra gepromoot worden. Als
deze resultaten meevallen, zullen meer mensen overtuigd worden van het Open Data project en
kan er meer geld en tijd voor worden vrijgemaakt.
Resultaatmetingen kunnen bestaan uit het aantal gelanceerde apps die gevoed worden door
data van het Open Data platform te analyseren, de kosten en opbrengen hiervan in kaart te
brengen, door het aantal bezoekers van het platform bij te houden of door het aantal
geïmporteerde datasets bij te houden.
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Open Data uit het bedrijfsleven
Naast overheden kunnen ook bedrijven hun data openbaar stellen, al dan niet via het Open
Data platform. Bedrijven kunnen een aantal datasets publiceren over hun activiteiten,
kenmerken, resultaten of financiële gegevens zodat er meer interessante combinaties van
datasets te maken zijn. Succesvolle voorbeelden zijn het openbaar stellen van data van het
KNMI wat tot Buienradar heeft geleid of de applicaties met bus- en treintijden.
Het zou goed zijn als er meer met bedrijven in contact getreden wordt om te praten over de
mogelijkheden om hun data te publiceren.

Onderzoek economische groei
Het is goed als er meer onderzoek gedaan wordt naar de economische groei voor de gemeente
Enschede zelf. Als het project wat langer draait, is het duidelijker wat de kosten, de besparingen
en de opbrengsten zijn voor de gemeente. Zodra de eerste applicaties zijn gelanceerd, dan
kunnen de verkoopcijfers onderzocht worden. Er kan een enquête worden afgenomen binnen
de gemeente over het gebruik van deze applicaties bij de gemeente en hoe de factoren tijd,
gemak en geld meespelen.

Onderzoek naar effecten van transparantie
Voordat de gemeente interne data openbaar gaat stellen, zoals haar opbrengsten en uitgaven,
moet er eerst gekeken worden of een verhoogde transparantie ook leidt tot een hoger
vertrouwen van de burger. Uit een eerder genoemd TNO onderzoek is gebleken dat dit per land
kan verschillen.

Onderzoek naar communicatie patronen
De gemeente Enschede maakt gebruik van een diverse communicatiewegen. Hierbij valt
bijvoorbeeld te denken aan het weekblad Huis aan Huis en de website. Het is belangrijk om te
onderzoeken welke manieren de verschillende burgers bereikt worden. Aan de hand van dit
vervolgonderzoek kunnen eventuele stappen ondernomen richting de digitalisering van het
weekblad. Bij deze verschuivingen op het gebied van communicatie kan Open Data een grote
rol spelen. Een voorbeeld hiervan is het uitbrengen van een “Huis aan Huis” applicatie.
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7. Nawoord
In twee maanden tijd hebben we vele gesprekken en interviews gehad met personen die
allemaal wat te doen hadden met Open Data. Samen is er veel geëvalueerd over de behaalde
resultaten en is alles doorgenomen met onze begeleiders. Veelvuldig zijn er literatuur en
persberichten opgezocht en uitgeplozen. Honderden voorbeelden van Open Data initiatieven
van over de hele wereld zijn tevoorschijn gekomen en hebben hun inbreng gehad op onze visie
op Open Data.
Open Data leeft. Hoewel er vele nadelen en tegenargumenten voor de planning, uitvoering en
globalisatie van Open Data zijn te bedenken, leeft dit ideaal al in de hoofden van teveel
mensen. Steeds meer gemeentes en bedrijven starten met Open Data en er worden wisselende
successen geboekt. Zoals al eerder aangegeven, wordt het echte succes van Open Data pas
zichtbaar als alles en iedereen zich overgeeft aan Open Data. Dit is tweeledig. Overheden en
bedrijven die niet-privacy gevoelige data online zetten, ontwikkelaars die er winst proberen uit te
halen door hier applicaties omheen te bouwen en de burger die deze applicaties afneemt.
In deze twee maanden is er veel onderzocht en gevonden, maar is er nog het tienvoudige te
onderzoeken. Alleen al een studie naar alle bestaande Open Data initiatieven zou genoeg
mensen moeten overtuigen van deze potentiële goudmijn. Maar voordat het zover is, zullen er
nog vele discussies, vergaderingen, innovaties en standaardisaties plaats vinden. Het kost
even, maar dan heb je ook wat!
Chris, Jurjen en Stijn
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