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Kenniscentrum Open Data

Ons onderzoek richt zich op de governance van 
open data, open data beleid en de 
maatschappelijke en economische impact ervan.

• Governance van open data
• juridische aspecten van open data
• Open data businessmodellen
• Beoordelingsraamwerken voor open data 

infrastructuren
• Gebruik en gebruikers van open data
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Sommige van onze projecten
• De open data hergebruiker in beeld, i.o.v. Min. BZK (2018-2019)
• Maatschappelijke Kostenbatenanalyse van open data (2017-2018)
• Gebruik van location data in social media door de overheid (2018)
• Safeguarding Data Protection in an Open Data World (SPOW) (2015-2019) à

is er een balans tussen open data en privacy?
• Effective governance of open spatial data (at local level), E-GOS (2016-2018) & 

E-GOS Local (2017-2019)
• 4D Open Spatial Information Infrastructure for Participatory Urban Planning 

Monitoring  (2016-2020), 
• Governance of open GNSS-CORS (2018-2022)
• Open Spatial Data Infrastructure (open SDI)
• Twinning Open Data Operational (TODO) (2019-2022)
• Erasmus+ SPIDER: open SPatial data Infrastructure eDucation nEtwoRk (2019-

2022)
• Towards an Sustainable Open Data Ecosystem" (ODECO) (2021-2024)
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Onderzoek en onderwijs gericht op:

• (ontwerpen en ontwikkelen van) technologieën, beleid 
en governance ten grondslag van 

– Open (ruimtelijke) data infrastructuren / ecosystemen

– Open (data) city

Nieuwe focus: Urban Data Science
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Even voorstellen …
Frederika Welle Donker
• sinds 2005 onderzoeker bij Kenniscentrum Open Data, TUD

• in 2016 gepromoveerd op toegankelijkheid en hergebruik van 
overheidsinformatie vanuit een gebruikersperspectief

• sinds 2017 Universitair Docent bij Fac. Bouwkunde 

• onderzoek gericht op:
– economische en governance aspecten van open data
– wie zijn de hergebruikers van open data en waarvoor?
– hoe kan de impact van open data worden aangetoond?
– Urban Data Science

• onderwijs gericht op:
– financiële aspecten van open geografische data
– open ruimtelijke informatie infrastructuren

https://link.springer.com/book/10.1007/978-94-6265-261-3#toc
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Wat is (overheid) open data?
1. Afwegingskader voor openbaarheid (open, tenzij …)

2. Open data zijn gratis

3. Open data zijn vrij van rechten van derden

4. Open data zijn zonder registratie toegankelijk

5. Open data zijn computer verwerkbaar

6. Open data zijn voorzien van metadata

7. Open data zijn zo volledig en onbewerkt mogelijk

8. Open data zijn vindbaar
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Wat zijn de ‘tenzij’s’?

• Zie art. 10 Wet openbaarheid van bestuur (Wob), 
Absolute weigeringsgronden:
– Eenheid van de Kroon in gevaar brengen
– Veligheid van de Staat schaden
– Bedrijfsinformatie die in vertrouwen zijn meegedeeld
– Persoonsgegevens betreffen

• Relatieve weigeringsgronden
– Bijv. gevoelige milieuinformatie
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Bron: Danielle Groetelaers
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Bron: Danielle Groetelaers
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Tijd voor een quiz
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www.menti.com, code 88 82 78
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Ontwikkeling open data in NL

•High Value datasets 
als open data
•Dynamische & 
realtime data via API’s
• Alle data ingewonnen 
i.k.v. publieke taken
• onderzoeksdata

Nieuwe Wet open 
overheid (Woo) (2022?)

Implementatie PSI 
Open Data Richtlijn 
2019

Scope verbreed, 3 
ZBO’s mogen 
kosten rekenen  

Initiatief 
wetsvoorstel 
Open Overheid 
(van passief naar 
actief)

Implementatie 
Herziende PSI 
Richtlijn 2013 in 
Wet hergebruik 
overheidsinfor-
matie (Who) 

G8 Open Data 
Charter (2013)

Open data beleid: 
‘open, tenzij …’

data.overheid.nl
opgezet als open 
data catalogus

Implementatie 
Digital Agenda 
EU & OGP 
Action Plan I

PSI Richtlijn 
geïmplementeerd 

in Wob in 2006: 
hergebruik voor 

marginale kosten 
of kostendekkend 
regime & licenties 

Implementatie 
PSI Richtlijn 

2003 & INSPIRE 
Richtlijn 2007

Recht op toegang tot 
overheidsinformatie 

die reeds openbaar is 
(passieve publicatie –

op verzoek) 

Wet openbaarheid van 
bestuur (Wob) 1991

2006-2010

2011-2014

2015-2020

2021-…..

1990-2005 PDOK als geodata
web service 

Nationaal 
Georegister als 
geodata catalogus
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Wat zijn High Value datasets?
• De vaststelling van specifieke hoogwaardige datasets gebeurt

op basis van de beoordeling van hun potentieel om:
a. belangrijke sociaal-economische of ecologische baten en innovatieve

diensten te genereren;
b. een groot aantal gebruikers, met name kleine en middelgrote

ondernemingen, ten goede te komen;
c. bij te dragen aan het genereren van inkomsten, en
d. gecombineerd te worden met andere datasets.

• Lijst van thematische categorieën van hoogwaardige datasets
1. Geospatiale data
2. Aardobservatie en milieu
3. Meteorologische data
4. Statistiek
5. Bedrijven en eigendom van bedrijven
6. Mobiliteit
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Hoge verwachtingen economische 
waarde van open data
• 68 miljard euro (Pira International, 2000)
• 27 miljard euro (Dekkers et al., 2006) 
• 40 miljard euro (Vickery, 2011)

• Voor geodata: socio-economische impact: van DKK 1,592 
miljoen (2012) tot 3,541 milljoen DKK (2016) (PwC 2017)

• Open Data marktwaarde in EU in 2019 €184 miljard met 
voorspelling van €199.51 tot €334.21 miljard in 2025 (European 
Data Portal, 2020)
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Quality improved: TIM-online
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Bron: RIVM

“zelfreinigend effect van open data” (Wim de Haas) 
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Veel open data portalen ….
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Open data worden (her)bruikt

18



2/16/21

10

19

PDOK voor geodata

Data

PDOK is hét platform voor hoge 
kwaliteit geodata in Nederland.

Bezoek ons via pdok.nl 

PDOK viewer
Locatie Server
Atomfeed en Zip files
Standaard formaat WFS, 
WCS, WMTS en WMS
RESTful API’s
Linked data RDF

Services

Beschikbaarheid

3D
Adressen & gebouwen
Energie
Gemeenten
Hoogte

Hydrografie
Kadastrale percelen
Luchtfoto’s
Natuur & Milieu
Ondergrond

Provincies
Spoorwegen
Sensordata
Topografie
Transport netwerken

Waarde bepaling
Wegen netwerken
Waterwegen
Waterwerken

Nationaal Georegister is de gids 
voor geodata in Nederland

Metadata

Feiten & cijfersGebruikers

Meer dan 15.000 websites 
gebruiken open geodata van 
PDOK

Ruim 450 instanties zijn 
geregistreerd via PDOK

PDOK ondersteunt actief 
de geodata community

PDOK factsheet 2019 - Versie 1.0 - NL

INSPIRE

Europese distributie
van INSPIRE datasets 

Beschikbaarheid van 
99.5 % “INSPIRE proof”

Meest populaire dataset
‘BRT achtergrondkaart’

192 datasets
505 services
103 INSPIRE services

PDOK datasets
14,4 miljard hits

459 Geoforum topics

99,71% uptime

5 verstoringen (> 29 min)

Introductie van nieuwe services 
WFS 3.0 (OAF) en vectortiling

27 nieuwe datasets

Nationaal Georegister update 
volgens ISO standaarden

Internationale samenwerking met 
Wit-Rusland, Noord-Macedonië en 
Sint Lucia

Nieuw in 2019

46 vermeldingen op 
Twitter

Nationaal Georegister
32,9 miljoen hits

Mijlpaal van 
20 miljard hits 

in okt 2020

65.573.770
hits per dag

van 213 
hoogwaardige

datasets
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CBS Statline
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Wie zijn de (her)gebruikers? 

• Iedereen! 
– Overheden

– Bedrijven (vaker via PDOK)
– Bank- & Verzekeringswezen

– Burgers (via data.overheid.nl)
– Onderwijs / onderzoekssector

– Journalisten
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Wat zijn de meest populaire open data?

• Basisregistraties
– Basisregistratie Adressen & gebouwen (BAG)

– Basisregistratie (Grootschalige)Topografie (BRT 
& BGT) 

– Luchtfoto’s

• CBS data, vooral kerncijfers
• Gemeentelijke datasets
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Waarvoor?
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Also used to find treatments
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Big data in sport
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Strava Heat Maps
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oeps
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Korte oefening

Zoek dataset van maximum snelheden op 
Nederlandse wegen

Suggesties voor open data portalen:
• Data.overheid.nl
• Nationaalgeoregister.nl
• PDOK.nl
• RWS.nl
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Wat waren jullie ervaringen?

dataset van maximum snelheden op 
Nederlandse wegen

• Vindbaarheid
• Bruikbaarheid (download, API, webdienst)
• Begrijpelijkheid
• Extra opties, bijv. visualisatie
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Trends in open data
2000-2005: toegang à

inzage

Vanaf 2006: 
(her)gebruik à

download

vanaf 2012(?): 
aanroepen àAPI's

vanaf 2020: data delen
initiatieven

• open data 
• niet-open data
• publieke sector
• private sector
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Data delen voorbeelden

• https://eudatasharing.eu/ 

• Datasharingcoalition.eu

• https://tada.city/ 
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Huiswerk voor volgende keer

Werkgroepen 1 en 2:

• Kijk, naar aanleiding van de presentatie, op de open data 
portaal welke datasets relevant voor jou kunnen zijn en 
hoe je ze zou kunnen gebruiken. Gebruik een van de 
gevonden open datasets en geef een toelichting.

• Kijk of je met de gevonden data een grafiek, tabel, of 
andere presentatie kunt maken. 

• Stuur je grafiek van tevoren op, dan maken we er een 
presentatie van.
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Huiswerk voor volgende keer

Werkgroepen 3 en 4:
• Maak een lijst met databronnen die je al gebruikt en kijk 

welke databronnen van open data je hieraan kan 
toevoegen. Licht de door jou gebruikte databronnen toe 
en geef aan welke nieuwe bronnen je hebt gevonden. 

• Kijk of je met de gevonden data een grafiek, tabel, of 
andere presentatie kunt maken. 

• Stuur je grafiek van tevoren op, dan maken we er een 
presentatie van.
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Succes en veel
plezier!
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