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Management Samenvatting 

In de laatste jaren is er wereldwijd toenemende aandacht voor het vrijgeven van data als open data. 

Vooral overheden in Europa, Amerika en Australië zien de potentiële economische en maatschappe‐

lijke baten ten gevolge van het openstellen van hun datasets. De drie drijfveren voor het beschikbaar 

maken van open data zijn (1) transparantie, (2) interne efficiëntie en effectiviteit, en (3) externe ba‐

ten, waaronder het stimuleren van de informatie‐economie, en maatschappelijke baten. Ook private 

organisaties zoals TomTom, IBM en Google zien de potentiële voordelen van het aanbieden van open 

data. Liander wil zich in de toekomst richten op het verduurzamen van energie, zoals duurzame ge‐

biedsontwikkeling en open smart grid platforms. Het aanbieden van data als open data kan bijdragen 

aan de maatschappelijke functie die Liander zich toebedeeld heeft.  

 

Hoewel er hoge verwachtingen zijn van de potentiële baten van open data, is er tot op heden weinig 

onderzoek verricht naar de daadwerkelijke effecten van open data. Dit onderzoek heeft het monito‐

ring raamwerk voorgesteld in het Open Data and Beyond I project verder ontwikkeld en toegepast op 

het  grootschalig  vrijgeven  van  kleinverbruik  data  van  Liander. Omdat  het  gebruik  van  open  data 

moeilijk direct te meten is (de data is immers zonder registratie vooraf beschikbaar), is in het monito‐

ring raamwerk gekozen om transactiekosten (d.w.z. alle kosten die gemaakt worden bij het zoeken 

naar, beoordelen van, toegang verkrijgen tot en het controleren van contractuele verplichtingen) van 

zowel Liander als van externe afnemers te meten. De veronderstelling hierbij is dat open data beleid 

de transactiekosten kan verminderen omdat bijvoorbeeld over de prijs en gebruiksvoorwaarden niet 

hoeft  te worden onderhandeld. Echter,  implementatie  van open data brengt ook  kosten met  zich 

mee, zoals extra server capaciteit en personele kosten. 

 

Kosten zijn echter maar één aspect van de monitoring van de effecten van open data. De verwach‐

ting  is dat de beleidsverandering ook andere effecten heeft die niet  in geld zijn uit te drukken, bij‐

voorbeeld betere besluitvorming over energiebesparende maatregelen door de gebruikers, het ont‐

wikkelen van nieuwe innovatieve toepassingen, en een transparanter imago van Liander. Deze effec‐

ten zijn niet of zeer moeilijk in geld uit te drukken, maar vormen een wezenlijk onderdeel van de mo‐

nitor.  In de geformuleerde conceptmonitor zijn deze kwalitatieve effecten   ook beschreven. Om  in‐

zicht te krijgen in de effecten, is bij Liander en bij belangrijke afnemers een nulmeting van de transac‐

tiekosten uitgevoerd voordat de kleinverbruik data grootschalig beschikbaar is gesteld in september 

2013. 

 

De eerste effecten zijn voornamelijk effecten zoals een groter aantal downloads en views, en meer 

communicatie tussen data aanbieder, gebruikers en gebruikers onderling. Binnen een aantal weken 

was de eerste app op basis van Liander open data ontwikkeld. De implementatie van het open data 

beleid heeft 3,3 fte aan personele inzet gekost. Een groot deel van deze inzet (1,1 fte) bestaat uit het 

onderzoek uitgevoerd door de TU Delft en WUR.  

Op de  langere  termijn worden andere effecten verwacht zoals meer apps, nieuwe gebruikersgroe‐

pen,  verlaagde  transactiekosten  voor de bestaande  afnemers  en  voor de organisatie,  en mogelijk 

minder vragen over Liander activiteiten. 
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     OTB – Onderzoek voor de gebouwde omgeving 

1 Inleiding 

1.1 Aanleiding Open Data and Beyond II 

In  kader  van de Next Generation  Infrastructures programma  zijn  een  aantal projecten uitgevoerd 

door een consortium bestaande uit Alliander NV, Technische Universiteit Delft en Wageningen Uni‐

versiteit. Het eerste project “Open data and beyond: exploring existing open data projects to prepare 

a successful open data pilot for Alliander” (verder “Open Data & Beyond I”) is in 2012 uitgevoerd en 

afgerond. Het “Open Data & Beyond I” project heeft in de oriëntatiefase de juridische, technische en 

organisatorische randvoorwaarden voor de invoering van open energiedata bij Alliander geïnventari‐

seerd en daarover geadviseerd. Ook  is er een concept monitoringsraamwerk en monitoringsmetho‐

diek ontwikkeld op basis waarvan de impact van open data kan worden gemeten. In de slotworkshop 

van Open Data & Beyond  I, waar vooral de data‐eigenaren van Alliander bij aanwezig waren,  is ge‐

concludeerd dat er een grote behoefte was aan twee vervolgacties (naast snel met open data begin‐

nen). Deze gewenste vervolgacties waren: 

 

1. (Verdere) standaardisatie van het gegevensmodel van Alliander (verbetering van het fun‐

dament van de informatie‐infrastructuur van Alliander / zelfde data definities) en; 

2. het monitoren van de impact van open Alliander data. 

 

Om deze vervolgacties uit te voeren, is er een tweede Next Generation Infrastructures project uitge‐

voerd, het “Open Data & Beyond  II: measuring  the  impact and modelling  the data”  (verder “Open 

Data & Beyond  II”).  In dit vervolgproject  is het  tweede onderwerp – monitoren van de  impact van 

open Alliander data – verder uitgewerkt. 

1.2 Open Data 

In de  laatste  jaren  is er wereldwijd een toenemende aandacht voor het vrijgeven van data als open 

data. Vooral overheden  in Europa, Amerika en Australië  zien de potentiële economische en maat‐

schappelijke baten  ten gevolge  van het openstellen  van hun datasets. De drie drijfveren  voor het 

openstellen van data als open data zijn (1) transparantie, (2) interne efficiëntie, en (3) externe baten, 

waaronder het stimuleren van de informatie‐economie, en de maatschappelijke baten (zie o.m. (TNO 

2011).  

 

Transparantie 

De toegenomen transparantie is een belangrijk argument voor de overheid. Hun manier van hande‐

len wordt inzichtelijk gemaakt, en daarmee neemt de democratische controle van het overheidshan‐

delen toe (Bregt, Castelein, Grus & Eertink 2013).  

 

Interne efficiëntie 

Het  ligt  in de  lijn der verwachting dat  ten gevolge  van open data de  interne  transactiekosten van 

overheden zullen dalen. Het intern afsluiten van contracten, en controleren van de naleving van die 

contracten vergt tijd en geld. Bovendien moeten andere afdelingen / organisaties ook kosten maken 

omdat data die al ingewonnen is, niet herbruikt kan worden. Niet alleen is dit bedrijfsmatig ineffici‐

ent, ook zal dit een effect hebben op de effectiviteit van een overheid. Door gebruik te maken van 

het principe “eenmalig  inwinnen, vele keren gebruiken” kan de overheid een  interne efficiëntieslag 
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maken en effectiever beleid opstellen en uitvoeren. Naast kostenbesparingen kan open data ook tot 

betere datakwaliteit leiden doordat feedback van gebruikers ingezet kan worden om tekortkomingen 

van de data (incomplete data, fouten in de data, e.d.) sneller op te sporen en te herstellen.  

 

Externe baten 

Onder externe effecten worden vooral de potentiele economische baten en de maatschappelijke ba‐

ten gerekend. Het bedrijfsleven kan de vrij beschikbare data gebruiken om innovatieve producten en 

diensten te ontwikkelen. Dergelijke producten en diensten zijn niet alleen goed voor de omzet van 

bedrijven, er zijn ook maatschappelijke baten. Zo kan actuele verkeersinformatie leiden tot het beter 

plannen  van  (alternatieve)  routes waardoor  er minder  CO2  uitstoot  zal  zijn  en  kortere  reistijden. 

Vooral  voor  overheid  open  data  worden  er  ongekende  economische  en maatschappelijke  baten 

voorspeld (zie o.m. McKinsey Global  Institute 2013; Vickery 2011). Niet alleen overheden maar ook 

private organisaties zoals TomTom, IBM en Google zien de voordelen van open data (zie o.m Oxera, 

2013).  

 

1.3 Open data principes 

Voor data om als open data gekenmerkt  te worden, moet data aan een aantal principes voldoen. 

Voor een volledig open overheidsdatabeleid zijn 9 principes opgesteld waaraan de data en het beleid 

moeten voldoen om als open overheidsdata te kunnen worden bestempeld. Deze negen principes1 

zijn: 

 
1. Data moeten compleet zijn 

Alle overheidsinformatie moeten beschikbaar zijn, tenzij er wettelijke beperkingen gelden 

zoals privacy en security beperkingen. 

2. Data moeten brondata zijn 

Data moeten beschikbaar worden gesteld zoals ze bij de bron aanwezig zijn met het grootst 

mogelijke detailniveau en niet in geaggregeerde of aangepaste vorm. 

3. Data moeten actueel zijn 

Data wordt zo spoedig mogelijk beschikbaar gesteld. 

4. Data moeten toegankelijk zijn 

Data moeten beschikbaar zijn voor de grootst mogelijke groep gebruikers voor zoveel moge‐

lijk doelen. 

5. Data moeten kunnen worden verwerkt door een machine 

Data moeten zo goed mogelijk gestructureerd zijn zodat automatische verwerking mogelijk 

is. 

6. Geen discriminatie 

De data moeten beschikbaar zijn voor een ieder, zonder dat men zich hiervoor moet registre‐

ren 

7. Data formaten moeten open (Non‐Proprietary) zijn (bijv. csv format i.p.v. xls format) 

8. Data moeten licentievrij zijn 

De data moeten vrij van intellectuele eigendomsrechten beschikbaar zijn. Geaccepteerde 

beperkingen in het gebruik zijn privacy, security, en andere wettelijke beperkingen 

                                                            
1 De principes zijn ontwikkeld door 30 ‘open overheidsdata experts’ (zie http://www.opengovdata.org/home/8principles) 
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     OTB – Onderzoek voor de gebouwde omgeving 

9. Controleerbaarheid van voldoen aan de open overheidsdata principes 

Een contactpersoon moet worden aangewezen die gebruikers moet helpen bij het gebruik 

van de data. Verder moet er een contact persoon zijn die klachten over het niet naleven van 

de open overheidsprincipes in behandeling neemt. Een dergelijke klacht moet in het uiterste 

geval ook door een rechter kunnen worden getoetst. 

Deze 9 principes worden op andere plaatsen veelal aangevuld met andere principes waarvan de be‐

langrijkste het  ter beschikkingstellen zonder kosten of  tegen maximaal marginale verstrekkingskos‐

ten. 2 Het tiende principe luidt dan ook: 

 
10. Data zijn beschikbaar tegen maximaal de marginale verstrekkingskosten 

Hoewel deze principes primair vanuit het oogpunt van overheidsinformatie zijn opgeteld, zijn zij ook 

van toepassing voor open data van private organisaties.  

 

1.4 Rol Liander binnen Alliander 

Het overkoepelende netwerkbedrijf Alliander wordt gevormd door de netbeheerders Liander, Endi‐

net en  Liandon.  Liander  transporteert energie en gas via hun netwerk naar 2.9 miljoen klanten  in 

Gelderland, Noord‐Holland, Friesland, Flevoland en Zuid‐Holland, en is voornemens om kleinverbruik 

data beschikbaar  te  stellen  als open data. Endinet  is de netbeheerder  in de  regio’s Eindhoven en 

Oost‐Brabant met circa 400.000 klanten. Liandon is het expertisecentrum van Alliander en levert ge‐

specialiseerde diensten met betrekking tot duurzame energie en complexe energienetten.  

 

Liander  levert een aantal  informatiediensten, waaronder Energie  in Beeld3: een web service van Li‐

ander,  in samenwerking met Enexis en Stedin, om energiegebruik per gemeente  inzichtelijk te ma‐

ken. De onderliggende data is kleinverbruik, grootverbruik en decentrale opwek data (zonnepanelen, 

windmolens). Om privacy  redenen worden er geen  gegevens op  individueel niveau getoond maar 

uitsluitend op postcode en buurtniveau. De doelgroep van Energie in Beeld zijn gemeenten zodat die 

een effectiever klimaatbeleid kunnen opstellen en uitvoeren. Het in september 2013 afgesloten SER‐

akkoord benadrukt het belang van dergelijke data voor het ontwikkelen van lokaal energiebeleid om 

klimaatdoelstellingen te bereiken.4 De kosten van Energie in Beeld worden gedekt door abonnemen‐

ten afhankelijk van behoefte van de gemeente. Vanaf december 2013 zullen gemeenten gratis inzicht 

krijgen in de data via Energie in Beeld om de financiële barrière voor de gemeenten te verlagen.5 

 

                                                            
2 Zie bijvoorbeeld Tauberer 2009 of http://opendefinition.org/okd (openknowledgefoundation). 
3 http://www.energieinbeeld.nl 
4 Zie http://www.energieakkoordser.nl/energieakkoord.aspx [13‐12‐2013]. 
5Zie http://www.liander.nl/liander/over_liander/2013/Gemeenten‐krijgen‐kosteloos‐inzicht‐in‐energieverbruik.htm [13‐12‐
2013]. 
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Figuur 1: http://energieinbeeld.nl 

 

Liander ziet dat zij vanuit haar maatschappelijke functie als doel heeft om de transitie naar een be‐

taalbare, duurzame, betrouwbare en veilige energievoorziening mogelijk te maken. Liander wil zich 

in de  toekomst  richten op het verduurzamen van energie,  zoals duurzame gebiedsontwikkeling en 

open smart grid platforms (bijv. flexibele openbare verlichting). Het aanbieden van data als open da‐

ta kan bijdragen aan de maatschappelijke functie die Liander zich toebedeeld heeft.  

 

1.5 Het monitoren van de impact van open Liander data. 

Liander ziet de potentiële voordelen van open data voor alle drie de drijfveren beschreven in sectie 

1.2. Open  data  zou niet  alleen  tot  een betere  interne bedrijfsvoering  leiden  en  tot hogere maat‐

schappelijke baten (vooral op het gebied van duurzame energie), maar kan ook het imago van Lian‐

der als transparante monopolist ten goede komen.  

 

In het project Open data & Beyond I is er een concept monitoringsraamwerk en monitoringsmetho‐

diek  ontwikkeld  op  basis  waarvan  de  impact  van  open  data  kan  worden  gemeten  (zie 
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     OTB – Onderzoek voor de gebouwde omgeving 

Figuur 2). Het monitoringssysteem was echter nog niet in de praktijk toegepast en getoetst. In Open 

Data & Beyond II is het monitoringssysteem verfijnd en toegepast. 

 

In het Open Data & Beyond  I project  is een model voorgesteld om de wijze waarop de monitoring 

van open data bij Liander vorm kan worden gegeven. In dit model is gebruik gemaakt van drie typen 

indicatoren:  indicatoren  over  het  gebruik  (zowel  kwalitatief  als  kwantitatief),  indicatoren  met 

betrekking  tot de communicatie over het gebruik en  indicatoren met betrekking  tot de kosten die 

gepaard gaan met het publiceren en verkrijgen van de  informatie (transactiekosten). Deze factoren 

dragen mogelijk bij aan de impact die open data heeft op de strategische doelen van Liander. 
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Figuur 2: Schema voorstel monitoring impact van open data bij Alliander en zijn ge‐

bruikers/ klanten 

 

Liander was voornemens om in 2013 minimaal twee datasets vrij te geven. Er was in 2012 een data‐

set als open data beschikbaar gesteld als pilot tijdens initiatieven zoals Flevoland Opent Data. De pi‐

lot liep van augustus 2012 tot en met augustus 2013. Echter, de pilot was te beperkt en kleinschalig 

om  het  voorgestelde monitoringsraamwerk  toe  te  passen,  te  optimaliseren  en  de  impact  van  de 

voorgestane beleidsverandering inzichtelijk te maken. Het (permanent) grootschalig openstellen van 

meerdere datasets als open data biedt een uitgelezen gelegenheid om het voorgestelde raamwerk te 

verfijnen,  toe  te passen en effecten  inzichtelijk  te maken. De uitkomst van de monitoring voor de 

eerste twee datasets kan worden gebruikt voor de verdere vormgeving van het open data beleid van 

Liander. 

 

 

1.6 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijven de onderzoeksvragen en hun relevatie voor de samenleving en voor de we‐

tenschap. De achtergrond en gebruikte methodologie voor het uitvoeren van het onderzoek wordt in 

hoofdstuk 3 beschreven. De voorlopige  resultaten worden  in hoofdstuk 4 geanalyseerd. Ten slotte 

geven wij onze conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 5. 
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     OTB – Onderzoek voor de gebouwde omgeving 

2 Onderzoeksvragen 

In dit onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal: 

 

Wat zijn de kwalitatieve en kwantitatieve effecten van het implementeren van een open data beleid 

voor een aantal Liander datasets? 

2.1 Maatschappelijke relevantie 

Liander wil graag als transparant netwerkbedrijf  te boek staan. Open data kan aan deze missie bij‐

dragen. Daarnaast is het belangrijk om deze beleidsverandering te kunnen rechtvaardigen. Mogelijke 

gronden voor de rechtvaardiging komen uit de resultaten van de monitoring: Zijn gebruikers, zowel 

binnen Liander als externe gebruikers, minder tijd kwijt bij het zoeken en krijgen van de data? Wor‐

den er daadwerkelijk nieuwe  toepassingen op basis  van  Liander data ontwikkeld? Neemt de data 

kwaliteit  toe  door meer  gebruikersfeedback?  En welke  data worden  echt  gebruikt,  of welke  nog 

meer gevraagd als  je met data aan de  slag gaat. Dit zijn de vragen die met de monitoring kunnen 

worden beantwoord.  

 

Daarnaast zal de monitoring ook een  indicatie geven van de gebruiksvoorkeuren: Welke data  is het 

populairste? Welke data wordt niet gebruikt? Welk serviceniveau moet minimaal worden toegepast 

en welke dienstverlening  is een absolute must?  In de monitoring zullen ook nadrukkelijk de kosten 

die Liander moet maken om de data open te stellen worden meegenomen.  

 

Ten slotte beoogt de monitoring vragen te beantwoorden met betrekking tot  in hoeverre de condi‐

ties (criteria, randvoorwaarden) waaronder data open beschikbaar wordt gemaakt de juiste zijn (pri‐

vacy, security, licentie, e.d.). 

 

Deze monitoringsinformatie zal belangrijke input zijn voor het verder optimaliseren van de open data 

strategie van Liander. 

 

2.2 Wetenschappelijke relevantie 

In dit project staat de trend om gegevens beschikbaar te stellen zonder kosten en beperkingen in het 

(toegevoegde waarde) gebruik centraal. Niet alleen regeringen over de hele wereld volgen dit beleid, 

ook bedrijven zijn begonnen om data open aan te bieden (zie bijv. de verkeersinformatie van Tom‐

Tom). Deze beleidswijzigingen hebben geleid tot een aanzienlijke stijging van gebruikersaantallen van 

deze nu vrij beschikbaar datasets. Bijvoorbeeld  in Spanje zijn kadastrale  informatie downloads van 

ca. 100 (2004) tot meer dan 140 miljoen (2009) per jaar. Ook bij de Amerikaanse Landsat gegevens is 

het gebruik toegenomen van 25.000 keer per jaar tot, onder het nieuwe open beleid, enkele miljoe‐

nen downloads per jaar (2009). Deze cijfers suggereren dat ook de toegevoegde waarde van deze ge‐

gevens zijn toegenomen. Economische studies (zie o.m Vickery, 2011)voorspellen belangrijke macro‐

economische voordelen als restrictief beleid wordt omgezet  in een open beleid. Ook zou de  tevre‐

denheid van gebruikers toenemen bij een open beleid en zelfs de kwaliteit van de gegevens kan wor‐

den verbeterd als de toegang tot deze gegevens wordt bevorderd door middel van open beleid.  In 
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een gereguleerde omgeving, moet de informatie‐provider ook profiteren van de toegevoegde waar‐

de voor de gebruikers van de informatie. Echter gegevens ter onderbouwing van deze claims ontbre‐

ken. 

 

De ontwikkeling van indicatoren waaruit het succes van een wijziging van het beleid zowel kwantita‐

tief als kwalitatief  is een grote uitdaging voor de regeringen  in het algemeen en voor de Europese 

Commissie specifiek. In de oriëntatiefase van het Open Data & Beyond I project zijn een aantal veel‐

belovende indicatoren geïdentificeerd, maar geen van deze indicatoren zijn getest. Een indicator die 

veelbelovend  is, maar niet  is opgenomen  in de meeste studies, het meten van de transactiekosten 

die gemaakt worden bij het zoeken naar, beoordelen van, toegang verkrijgen tot en het uiteindelijk 

gebruik van een bepaalde dataset. De veronderstelling hierbij is dat open data beleid de transactie‐

kosten  kan  verminderen omdat, bijvoorbeeld, over de prijs en  gebruiksvoorwaarden niet hoeft  te 

worden onderhandeld.  

 

Verder wordt algemeen onderkend dat het verstrekken van gratis en 24/7  toegang voor  iedereen 

niet  zonder  kosten  is  voor de  leverancier  van de  gegevens. Meer  gebruik betekent meer  servers, 

meer bandbreedte, kwaliteitsgaranties en meer vragen over de gegevens.  

 

Open data heeft ook gevolgen voor de  leveranciers van die gegevens.  In het bijzonder, normatieve 

en  governance‐structuren  zijn  van  belang  van  privacy,  veiligheid  en  andere  verplichtingen  tussen 

aanbieders en gebruikers te waarborgen. Interactie en verplichtingen tussen de partijen moeten bij‐

voorbeeld  worden  geformaliseerd  en  gecontroleerd;  de  provider moet  zich  verbinden  aan  open 

standaarden om de meetbare voordelen op te  leveren  in de collectie, de productie en verspreiding 

van statistieken.  

 

Het  is echter op dit moment onbekend wat het niveau van de kosten  is voor  'het verstrekken van 

vrije en onbeperkte toegang’. Aangezien het project aan het begin van een beleidswijziging staat van 

“beperkt open voor een selectieve klantengroep” naar “open voor iedereen” is het juist nu goed mo‐

gelijk om het effect van open data te beoordelen op de kosten die moeten worden gemaakt om open 

data mogelijk te maken. 

 

Kosten zijn echter maar één aspect van de monitoring van de effecten van het open data beleid. De 

verwachting is dat verandering van beleid ook andere effecten heeft die niet of zeer lastig in geld zijn 

uit te drukken. Zoals betere besluitvorming over energiebesparende maatregelen door de gebruikers, 

het ontwikkelen van nieuwe innovatieve toepassingen, en een transparanter imago van Liander. De‐

ze effecten zijn niet of zeer moeilijk in geld uit te drukken, maar vormen wel een wezenlijk onderdeel 

van het monitoren.  In de geformuleerde  conceptmonitor  zijn deze  kwalitatieve effecten  (impacts) 

ook beschreven. Het is de ambitie van het voorgestelde project ook zicht te krijgen op deze effecten. 

De ontwikkeling van de open data monitor moet leiden tot een monitoringsinstrument dat generiek 

de effecten van een databeleidsverandering kan voorspellen. 
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Om de verwachtte effecten te kunnen meten en monitoren is er een indicatorenraamwerk opgesteld 

door het project team. Dit indicatorenraamwerk is in een workshop op 20 september 2012 aan Lian‐

der stakeholders gepresenteerd en aan de hand van feedback aangescherpt. Daarnaast heeft Liander 

tijdens hackathons en brainstormsessies een actieve bijdrage geleverd door data als pilot beschik‐

baar te stellen. Liander heeft tevens die bijeenkomsten gebruikt om te ontdekken welke databehoef‐

te er is en hoe die data het beste gepresenteerd kan worden.  

 

Het ontwikkelde raamwerk richt zich o.a. op het meten van transactiekosten. Hierbij kan een onder‐

scheid worden gemaakt voor verschillende soorten kosten zoals hieronder beschreven. 

 

Voor dit onderzoek is een monitor ontwikkeld die de volgende effecten zal meten: 

  

1. Het bepalen van de externe effecten van open data op Liander 

a. Bepalen van het gebruik van Liander open data in de maatschappij (aantal en type) 

b. Bepalen van aard en intensiteit van het gebruik van data per type gebruiker  

c. Bepalen van de effecten op transactiekosten/uren van externe gebruiker 

2. Het bepalen van de interne effecten van open data op Liander 

a. Het bepalen van de effecten op de transactiekosten/uren binnen Liander (voorberei‐

ding en operationeel houden data) 

b. Het bepalen van de effecten op de kwaliteit van de data 

c. Het bepalen van de effecten op de dienstverlening bij Liander 

d. Bepalen van het gebruik van Liander open data intern (aantal en type) 

e. Bepalen van aard en intensiteit van het gebruik van data per type interne gebruikers  

f. Bepalen van de effecten van vermeden transactiekosten/uren van interne gebruikers 

3. Het bepalen van de relatie effecten van open data van Liander met de maatschappij 

a. Het bepalen van de effecten op de communicatie tussen Liander en de maatschappij 

i. Van Maatschappij naar Liander 

ii. Van Liander naar Maatschappij 

b. Het bepalen van de effecten op het  imago van Liander als transparante netbeheer‐

der 

 

3.1.1 Kosten voor het implementeren van open data 

Om open data te implementeren en transparant te maken, moeten er kosten worden gemaakt. Hier‐

bij kan worden gedacht aan kosten die gerelateerd zijn aan het gebruik van de data (meer gebruikers, 

meer  servercapaciteit, bandbreedte etc.). Ook moeten de  investeringen meegenomen worden die 

mogelijk nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de feedback van gebruikers en/of andere voor‐

zieningen die belangrijk zijn om open data optimaal te faciliteren maar nu nog niet aanwezig zijn  in 

de Liander organisatie  (bijv. een help desk en een gebruiksvriendelijke user  interface). Deze kosten 

worden onder de interne effecten op Liander gerekend. 

 

Het ligt in de lijn der verwachting dat als open data eenmaal vrij beschikbaar is gesteld, dat de trans‐

actiekosten van  interne gebruikers binnen de Liander groep die nu geen vrije  toegang  tot de data 

hebben, omlaag zullen gaan. De monitor zal ook die transactiekosten meten.  
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3.1.2 Effecten van implementatie open data  

Implementatie van open data zal een effect hebben op de transactiekosten aan zowel aanbieders als 

gebruikerskant zijn. Deze kosten zullen worden vergeleken met de kosten die in een vergelijkbare si‐

tuatie (of mogelijk de nulsituatie bij Liander) moeten worden gemaakt om een dataset te kunnen ge‐

bruiken. De verschillen zullen de impact van de beleidsverandering inzichtelijk maken en mogelijk de 

business case van open data bij Liander versterken. 

 

Binnen het project zullen naast de transactiekosten ook andere indicatoren worden bestudeerd, zo‐

als wensen van de gebruikers en de mogelijke effecten op de kwaliteit van data.  

 

3.1.3 Voorbereiding, toepassing, toetsing en aanscherpen van indicatoren 

Het project heeft  in eerste  instantie een monitoringssystematiek ontwikkeld bestaande uit circa 18 

indicatoren. Deze indicatoren zijn in de praktijk getoetst voor geschiktheid tijdens de Workshop met 

Liander stakeholders gehouden op 20 september 2012. Naar aanleiding van de uitkomsten van de 

workshop zijn de indicatoren aangepast en uiteindelijk tot 10 indicatoren gereduceerd.  

 

Het projectteam bestaat uit onderzoekers van de Technische Universiteit Delft en Wageningen Uni‐

versiteit, en medewerkers van Liander. De onderzoekers vormen de projectleiding en hebben de uit‐

voering van de monitoring begeleidt. De Liander medewerkers hebben de monitoringsinstrumenten 

geïmplementeerd en uitgevoerd.  

 

Vanwege het belang van open data wordt het project begeleid door een klankbordgroep met verte‐

genwoordigers  van de  relevante  stafafdelingen  van  Liander,  zoals  Juridische  Zaken,  IT, Regulering, 

Klant & Markt, en de data‐eigenaren.  

 

3.2 Transactiekosten 

In het Open Data & Beyond II worden de transactiekosten aan zowel gebruikers als aanbiederszijde 

gemeten voor de vrijgegeven datasets. Onder transactiekosten verstaan wij alle kosten die worden 

gemaakt om  tot een  transactie  te komen. Hier onder vallen kosten  zoals  zoekkosten  (hoeveel  tijd 

kost het om bepaalde data te vinden), contractkosten (hoeveel kost het verkrijgen van de data, zoals 

het opstellen en versturen van een contract), en controlekosten (de kosten die worden gemaakt om 

te  controleren  of  men  aan  alle  voorwaarden  van  het  contract  houdt).  Onder  transactiekosten 

rekenen wij niet de gebruikskosten van de data zelf.  

 

Procesmatig kunnen de volgende stappen worden onderscheiden waar transactiekosten vanuit een 

gebruikersperspectief worden gemaakt: 

• Activiteit 1: Op zoek naar de aanbieder van de informatie: 

 op zoek naar een organisatie die de informatie aanbiedt 

 op zoek naar de verantwoordelijke contactpersoon; 

• Activiteit 2: Navraag over de algemene voorwaarden van het verkrijgen van de informatie; 

• Activiteit 3:Het  informeren over de specifieke voorwaarden voor de uitwisseling,  telefo‐

nisch of per e‐mail: 

 vragen over de prijs en  

 de beschikbaarheid van de dataset; 
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3.3 Uitvoeren nulmeting 

Voor deze doelen zijn  indicatoren opgesteld. Het  is van belang dat deze  indicatoren SMART zijn, en 

tijdig worden gemeten, namelijk voordat datasets (kleinverbruiksdata) worden vrijgegeven  in 2013. 

Om de effecten van het vrijgeven van open data  te kunnen onderscheiden,  is er voor de 1e groot‐

schalige vrijgave in september 2013 een nulmeting uitgevoerd. Deze meting moet periodiek herhaald 

worden na vrijgave van de datasets. 

De  indicatoren zijn opgesteld en aan de hand van de workshop van 20 sept. 2012 en  latere project 

team overleggen SMART gemaakt. De meeste indicatoren kunnen worden herleid uit bestaande sta‐

tistieken of kunnen worden vastgesteld tijdens interviews als onderdeel van de nulmeting. In tabel 2 

zijn de indicatoren aangegeven. 

Tabel 2: Indicatoren effectenmeting SMART gemaakt. 

Monitor 

doel 

indicator  Specifiek  Meetbaar  Aanvaard‐

baar 

Realistisch  Tijdsbe‐

stek 

1. Bepalen 

van ex‐

terne 

effecten 

voor Li‐

ander 

1a. aantal & 

type externe 

gebruiker 

Onderscheid 

maken tussen 

verschillende 

gebruikers (bijv. 

wegens wettelijk 

verplicht) 

Herleidbaar uit hui‐

dige overeenkom‐

sten met afnemers 

Getoetst tij‐

dens work‐

shop van 20‐

9‐2012 

Herleidbaar uit 

bestaande ge‐

gevens 

Onderdeel 

van nul‐

meting 

(sep. 

2013) 

Indicator 1b: 

De aard en in‐

tensiteit van 

het gebruik van 

data per type 

gebruiker  

Onderscheid 

tussen welke 

dataformats / 

diensten worden 

aangevraagd / 

gedownload, en 

hoe vaak 

Herleidbaar uit hui‐

dige statistieken 

Getoetst tij‐

dens work‐

shop van 20‐

9‐2012 

Herleidbaar uit 

bestaande ge‐

gevens 

Onderdeel 

van nul‐

meting 

(sep. 

2013) 

Indicator1c: 

Transactiekos‐

ten van data 

per type ge‐

bruiker/ afne‐

mer  

Transactiekosten 

bij key afnemer 

kernketen Lian‐

der vóór imple‐

mentatie OD 

nulmeting: Inter‐

views bij geselec‐

teerde externe hoog 

verbruikers  

vervolg: via enquê‐

tes 

Getoetst tij‐

dens work‐

shop van 20‐

9‐2012 

Transactiekos‐

ten in manuren 

/ fte’s zodat 

transactiekos‐

ten vergelijk‐

baar zijn tussen 

verschillende 

organisaties 

Onderdeel 

van nul‐

meting 

(sep. 

2013) 

2. Bepalen 

van in‐

terne 

effecten 

bij Lian‐

der 

Indicator 2a: 

Transactiekos‐

ten (uren) Li‐

ander voor 

voorbereiding 

operationeel 

houden 

Projectkosten 

Open Data & 

Beyond I en II; 

extra servers, 

etc. 

Herleidbaar uit pro‐

jectdocumentatie 

Getoetst tij‐

dens work‐

shop van 20‐

9‐2012 en 

bijgesteld bij 

project over‐

leg 

Herleidbaar uit 

bestaande ge‐

gevens 

Onderdeel 

van nul‐

meting 

(sep. 

2013) 

Indicator 2b: 

aantal en type 

interne gebrui‐

kers  

Type gebruiker 

onderscheiden 

van bedrijfson‐

derdeel, aantal 

unieke IP adres‐

Bijhouden van (web) 

statistieken 

Getoetst tij‐

dens work‐

shop van 20‐

9‐2012 en 

bijgesteld bij 

Klant & Markt 

zal meting faci‐

literen 

Vanaf okt. 

2013 
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     OTB – Onderzoek voor de gebouwde omgeving 

sen / contact 

adressen.  

projectover‐

leg 

Indicator 2c: De 

aard en intensi‐

teit van het 

gebruik van 

data per type 

interne gebrui‐

ker  

Onderscheid 

tussen welke 

dataformats / 

diensten worden 

aangevraagd / 

gedownload, en 

hoe vaak 

Bijhouden van (web) 

statistieken 

Getoetst tij‐

dens work‐

shop van 20‐

9‐2012 en 

bijgesteld bij 

projectover‐

leg 

Klant & Markt 

zal meting faci‐

literen 

Vanaf okt. 

2013 

Indicator 2d: 

Transactiekos‐

ten (gemeten 

in uren) van 

interne gebrui‐

ker die geen 

gebruiker is 

binnen betref‐

fende kernke‐

ten van Liander 

Kosten binnen 

kernketen Lian‐

der (kosten en 

tijd helpdesk) 

nulmeting: Inter‐

views bij geselec‐

teerde interne 

hoogverbruikers  

vervolg: via enquê‐

tes 

Getoetst tij‐

dens work‐

shop van 20‐

9‐2012 

Transactiekos‐

ten in manuren 

/ fte’s zodat 

transactiekos‐

ten vergelijk‐

baar zijn tussen 

verschillende 

organisaties 

Onderdeel 

van nul‐

meting 

(sep. 

2013) 

Vervolg: 

vanaf okt. 

2013 

3. Bepalen 

van re‐

latie ef‐

fecten 

van Li‐

ander 

met de 

maat‐

schappij 

Indicator 3a: 

Communicatie 

van samenle‐

ving naar Lian‐

der: aantal en 

aard van reac‐

ties per type 

gebruiker 

Monitoren en 

analyseren van 

reacties, (call‐

centers, sto‐

ringsmeldpunt, 

e‐mail). Monito‐

ren sociale me‐

dia (Facebook 

Likes, Twitter). 

Callcenter statistie‐

ken + Twitter en 

Facebook 

Getoetst tij‐

dens work‐

shop van 20‐

9‐2012 

Ja  Onderdeel 

van nul‐

meting 

(sep. 

2013) 

Indicator 3b: 

(Pro)actieve 

communicatie 

naar samenle‐

ving 

Monitoren en 

analyseren eigen 

sociale media  

Monitoren van Fa‐

cebook Likes, #Lian‐

der, #Liander, 

#OpenData, Open 

Data forums 

Getoetst tij‐

dens work‐

shop van 20‐

9‐2012 

Via Tweetdeck, 

etc. 

Onderdeel 

van nul‐

meting 

(sep. 

2013) 

Indicator 3c: 

imago / trans‐

parantie Lian‐

der 

Niet direct 

meetbaar: wordt 

indirect geme‐

ten 

Via MVO stakehol‐

deronderzoek 

Getoetst tij‐

dens work‐

shop van 20‐

9‐2012 

Op basis van 

2013 Jaarver‐

slag & Round‐

tables met sta‐

keholders 

Onderdeel 

van nul‐

meting 

(sep. 

2013) 

 

Indicatoren voor monitor 

Tabel 3 biedt een overzicht van de  indicatoren die gebruikt zijn voor de nulmeting voor Open Data. 

Gezien de diversiteit en complexiteit van de metingen is er voor gekozen om het resultaat samen te 

vatten in tabelvorm en uitgebreid toe te lichten in de desbetreffende bijlages. 
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Tabel 3: Monitor voor nulmeting Open Data, versie 25‐9‐2013. 

Monitor doel  Indicatoren  Meetmethode van indicator  Resultaat + uitvoerder 

1.  Het  bepalen 
van  de  externe 
effecten  van 
open  data  voor 
Liander 

Indicator  1a:  aantal  en 
type externe gebruikers  

type  gebruiker  onderscheiden 
(overheid / non‐overheid / burger, 
commercieel  /niet‐commercieel; 
gebruiker  of  hergebruiker)  door 
onderzoek  van  huidige  overeen‐
komsten met afnemers en huidige 
downloads, aantal unieke IP adres‐
sen / contact adressen.  
 
Na openstelling via enquête onder 
afnemers 

CBS  (jaarlijks),  gemeenten  (één  keer 
per kwartaal), ingenieursbureaus (één 
keer per kwartaal) 
en  energiebedrijven  (één  keer  per 
kwartaal). 
 
Zie bijlage A 
 
Bron: Klant & Markt  

Indicator 1b: De aard en 
intensiteit  van  het  ge‐
bruik van data per type 
gebruiker  

Onderscheid  tussen  welke  data‐
formats / diensten worden aange‐
vraagd  /  gedownload,  en  hoe 
vaak?  
 
Na openstelling via enquête onder 
afnemers 

Intensiteit:  via  pageviews 
www.liander/opendata  en 
www.liander/energieinbeeld. 
 
Zie bijlage B 
 
Bron: Klant & Markt  

Indicator1c:  Transactie‐
kosten  van  data  per 
type  gebruiker/  afne‐
mer  

Nulmeting  doen  bij  key  afnemer 
kernketen Liander vóór  implemen‐
tatie OD via interviews.  

Keuze  voor  twee  key  afnemers  (Ge‐
meente Amsterdam en CBS). 
Energie  in  Beeld  abonnement  Am‐
sterdam  6000  EUR  voor  KV  data. 
Transactiekosten  voor  Amsterdam 
1fte per jaar voor bewerken van data. 
Voor het CBS geen aanschafkosten en 
ca. 4‐8 uur/periode voor bewerken. 
 
Zie bijlage C 
 
Bron: Gemeente Amsterdam, CBS. 

2.Het  bepalen 
van  de  interne 
effecten  van 
open  data  bij 
Liander 

Indicator  2a:  Transac‐
tiekosten (uren) Liander 
voor  voorbereiding  & 
operationeel houden 

Projectkosten  (personeel,  materi‐
eel, IT‐investeringen).  
 
Na openstelling: 
Schatting maken op basis van NGI I 
en II projecten. 

Eén  jaar  lang  is  er  2,4  fte  geïnves‐
teerd, door Liander, TU Delft en WUR, 
voor het openstellen van Liander da‐
ta.  
 
Zie bijlage D 
 
Bron: Projectteam 

Indicator  2b:  aantal  en 
type interne gebruikers  

Type gebruiker onderscheiden van 
Bedrijfsonderdeel aantal unieke  IP 
adressen / contact adressen.  

Voor deze  indicator kan geen nulme‐
ting  gestart worden,  omdat  er  geen 
bestaande data beschikbaar is. 
 
Om  het  effect  te  kunnen  meten 
wordt  er  via  Klant & Markt  een me‐
ting gestart (stand: okt. 2013) 
 
Zie bijlage E 
 
Bron: Klant & Markt 

Indicator 2c: De aard en 
intensiteit  van  het  ge‐
bruik van data per type 
interne gebruiker  

Onderscheid  tussen  welke  data‐
formats / diensten worden aange‐
vraagd  /  gedownload,  en  hoe 
vaak?  

Voor deze  indicator kan geen nulme‐
ting  gestart worden,  omdat  er  geen 
bestaande data beschikbaar is. 
 
Om  het  effect  te  kunnen  meten 
wordt  er  via  Klant & Markt  een me‐
ting gestart (stand: okt. 2013) 
 
Zie bijlage F 
 
Bron: Klant & Markt,  
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     OTB – Onderzoek voor de gebouwde omgeving 

Indicator  2d:  Transac‐
tiekosten  (gemeten  in 
uren)  van  interne  ge‐
bruiker  die  geen  ge‐
bruiker  is  binnen  be‐
treffende  kernketen 
van Liander 

Kosten  buiten  kernketen  Liander 
(kosten en tijd helpdesk).  

 Gegevens zijn alleen toegankelijk met 
SAP‐autorisatie.  Zonder  SAP‐
autorisatie  via  e‐mail  naar  IT,  ca.  2 
uur/week. 
 

Zie bijlage G 

Bron: Projectteam 

3.  Het  bepalen 
van  de  relatie 
effecten  van 
open  data  van 
Liander  met  de 
maatschappij 

Indicator 3a: Communi‐
catie  van  samenleving 
naar  Liander:  aantal  en 
aard  van  reacties  per 
type gebruiker 

Monitoren en analyseren van reac‐
ties,  (callcenters,  storingsmeld‐
punt, e‐mail).  
 
Monitoren  sociale  media  (Face‐
book Likes, Twitter). 

Er zijn drie metingen gedaan (via sto‐
ringsmeldpunt, Twitter en Facebook). 
Uit  deze  drie metingen  blijkt  dat  die 
communicatie  niet  wordt  beïnvloed 
door open data, omdat de communi‐
catie  vooral gaat over  individuele af‐
sluitingen. 
 
Zie bijlage H 
 
Bron: Klant &  Service, Team Market‐
ing Communicatie 

Indicator  3b: 
(Pro)actieve  communi‐
catie naar samenleving 

Monitoren  en  analyseren  eigen 
sociale media (Facebook Likes, #Li‐
ander, #Liander, #OpenData, Open 
Data forums). 

TWITTER:  Storingen  worden  pro  ac‐
tief gemeld via Twitter. Aantal tweets 
is  dus  afhankelijk  van  aantal  storin‐
gen. Tweets met hashtag #stroomsto‐
ring vanuit @LianderNL  zijn gemeten 
voor 2013. Max.  ligt op 39  tweets  in 
juli. 
 
FACEBOOK: Via  Facebook worden nu 
ongeveer  2  berichten  per  week  ge‐
post  (8  per maand). Deze  gaan  over 
uiteenlopende  thema’s,  maar  voor‐
namelijk over  innovatie,  EV  en duur‐
zame opwek.  Liander heeft 625  likes 
op Facebook. 
 
Zie bijlage I 
 
Bron:  Team  Marketing  Communica‐
tie). 

Indicator  3c:  imago  / 
transparantie Liander 

Geen  Regulier  klant  tevredenheid 
onderzoek,  maar  via  MVO  sta‐
keholderonderzoek.  

Op basis van 2013 Jaarverslag Round‐
tables met  stakeholders: Maatschap‐
pelijke  stakeholders  hechten  veel 
waarde aan  transparantie en klanten 
relatief weinig. 
 
Zie bijlage J 
 
Bron: MVO  
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4 Analyse 

In het oorspronkelijke plan zou Liander datasets in 2012 beschikbaar stellen als open data in een pi‐

lot. Dat is augustus 2012 gebeurd met een kleinschalige openstelling van kleinverbruiksdata. In sep‐

tember 2013 is de set kleinverbruik uitgebreid en grootschalig gepubliceerd, en is een nulmeting uit‐

gevoerd voor de monitoringactiviteiten. Na de zomer van 2014 zullen de metingen worden herhaald 

om de effecten te kunnen meten. Op de korte termijn (2 maanden) kunnen wij de volgende analyse 

maken.  

 

Interne effecten 

Voor de nulmeting zijn de transactiekosten van Liander op nul gezet om de effecten in de toekomst 

inzichtelijk te maken. Het (her)gebruik van data binnen en buiten de datakernketen verliep voor het 

vrijgeven van de kleinverbruik data via bestaande procedures. Binnen de kernketen zijn de transac‐

tiekosten nul omdat de gebruiker met SAP‐autorisatie de data kan gebruiken. Gebruikers buiten de 

datakernketen – zonder SAP‐autorisatie –die data nodig hebben, dienen nu een verzoek via de  IT‐

afdeling  in. Omdat  de  IT‐afdeling  geen  onderscheid maakt  in  de  verschillende  soorten  verzoeken 

voor verschillende datasets, zijn die transactiekosten ook op nul gezet. 

 

De kosten voor het vrijgeven van open data zijn voornamelijk te vinden  in de kosten die binnen de 

Open Data & Beyond I en II projecten zijn gemaakt, zoals advieskosten, personele kosten om de data 

geschikt te maken voor open data en de benodigde extra server capaciteit. Kleinverbruik data is nog 

te kort beschikbaar als open data om een intern effect binnen Liander te kunnen meten.  

 

Externe effecten 

De externe gebruikers bestaan nu voornamelijk uit gemeenten, woningbouwcorporaties, het CBS en 

organisaties zoals Dataland en Bisnode. Huidige gebruikers verkrijgen hun data nu via web services 

(Energie in Beeld voor gemeenten en Energie Atlas voor woningbouw corporaties) of via een directe 

aanvraag voor specifieke data (CBS). Gemeenten betalen circa €6.000 per jaar voor Energie in Beeld 

(afhankelijk van abonnementsvorm, begin 2013), en woningbouw corporaties circa €750‐1.500 per 

jaar  voor  de  Energie  Atlas,  (afhankelijk  van  abonnementsvorm).  Er waren  voor  het  vrijgeven  van 

kleinverbruik data  geen  consumenten  als directe  afnemers  van data. Consumenten  kunnen maat‐

werk informatie krijgen via Bisnode. Het CBS betaalt niet voor data aangezien de data die door Lian‐

der wordt aangeleverd uit een wettelijke verplichting vloeit. 

 

Na het vrijgeven van kleinverbruik data eind september 2013  is deze dataset reeds snel gebruikt  in 

een verbruiksapp van een bedrijf, 2CoolMonkeys. Er zijn nog geen andere  toepassingen gevonden. 

Omdat bij open data per definitie geen registratieplicht van de gebruiker is, en Liander ervoor geko‐

zen heeft geen contactgegeven te vragen aan gebruikers, is het moeilijk in te schatten waar de data 

voor wordt gebruikt en door wie.  In  figuur 6 worden de web statistieken van de verbruiksapp van 

2CoolMonkeys weergegeven.  
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     OTB – Onderzoek voor de gebouwde omgeving 

Figuur 6: web statistieken Verbruiksapp. Bron: 2CoolMonkeys (2‐12‐2013). 

 

Relatie effecten 

Ook voor de  relatie effecten  is primair naar de  situatie vóór vrijgeven gekeken. Liander maakt be‐

perkt gebruik van sociale media. De berichten van Liander naar de samenleving zijn vooral gericht op 

innovatie, eindverbruik en duurzame energie opwek via Facebook, en meldingen en vragen over sto‐

ringen via Twitter. Over kleinverbruik werd niet actief gecommuniceerd door Liander vóór vrijgave 

van de data. 

 

Het beschikbaar stellen van kleinverbruik data als open data eind september 2013 heeft Liander via 

sociale media en via de LinkedIn Open Data groep gecommuniceerd. In eerste instantie werd positief 

gereageerd, tot dat het duidelijk werd dat de data niet aan de normen van open data voldeed (licen‐

tievrij, of hooguit een “open” licentie, bijv. een Creative Commons licentie die alleen bronvermelding 

verplicht, de zogenaamde CC‐by licentie6). De data was namelijk beschikbaar gesteld onder een licen‐

tie die het niet toestaat om afgeleide commerciële producten te maken (zie figuur 7). Onder andere 

na de reacties op de LinkedIn Open Data groep is de licentie nu aangepast naar een CC‐by licentie (zie 

figuur 8). Ondanks de discussie over de licentie, waren er wel 17 “likes” van de 21 reacties.  

 

 
Figuur 7: Gebruiksvoorwaarden Liander open data begin oktober 2013 
 

                                                            
6 Zie www.creativecommons.nl voor uitleg van de licenties en bijbehorende voorwaarden. 
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Figuur 8: Gebruiksvoorwaarden Liander open data begin december 2013 
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     OTB – Onderzoek voor de gebouwde omgeving 

5 Conclusies 

De ontwikkeling van indicatoren waaruit het succes van een wijziging van het beleid zowel kwantita‐

tief als  kwalitatief  is een  grote uitdaging  voor open data  initiatieven.  In de oriëntatiefase  van het 

Open Data & Beyond I project zijn een aantal veelbelovende indicatoren geïdentificeerd, maar geen 

van deze indicatoren zijn toen getest.  

 

Het  (permanent) grootschalig openstellen van meerdere datasets als open data door Liander biedt 

een uitgelezen gelegenheid om het voorgestelde  raamwerk  te verfijnen,  toe  te passen en effecten 

inzichtelijk te maken. Om de effecten te kunnen meten is, voordat Liander twee datasets heeft vrij‐

gegeven, de monitoringssystematiek  verfijnd en deze  is  toegepast op de nulsituatie waar er  geen 

sprake was van open data. Vervolgens is na vrijgave van het Kleinverbruiksbestand een eerste meting 

gedaan naar de effecten van open data bij Liander. 

 

Voor open data van Liander geldt dat de meeste effecten van het vrijgeven van data als open data 

pas op de  langere termijn meetbaar zullen worden. Vergelijkbaar onderzoek uit Nederland naar de 

effecten van het vrijgeven van de Basisregistratie Topografie (TOP10NL) van het Kadaster (Bregt et al. 

2013), en uit Groot Brittannië naar de effecten van het vrijgeven van een aantal datasets van de Ord‐

nance Survey (Ordnance Survey 2013), tonen aan de korte termijn er voornamelijk effecten zijn zoals 

een groter aantal downloads en views, en meer communicatie tussen data aanbieder, gebruikers en 

gebruikers onderling.  

Ook voor Liander zijn de eerste effecten een groter aantal downloads en views, en meer communica‐

tie tussen data aanbieder, gebruikers en gebruikers onderling. Binnen een aantal weken was de eer‐

ste app op basis van Liander open data ontwikkeld.  

Op de langere termijn worden de andere effecten verwacht zoals een toename in het aantal ontwik‐

kelde  apps,  nieuwe  gebruikersgroepen,  verlaagde  transactiekosten  voor  de  bestaande  klanten  en 

voor de organisatie, en mogelijk minder vragen over Liander activiteiten  (bijvoorbeeld over storin‐

gen). 

De implementatie van het open data beleid heeft 3,3 fte aan personele inzet gekost. Een groot deel 

van deze inzet (1,1 fte) bestaat uit het onderzoek uitgevoerd door de TU Delft en WUR. 

 

Voor externe partijen variëren de verwachtingen van open data. Zo verwacht de gemeente Amster‐

dam dat door Liander open data de transactiekosten van de gemeente omlaag zullen gaan. Echter, 

de gemeente Amsterdam heeft ook behoefte aan andere datasets, zoals grootverbruik data en op‐

wekdata. Deze data zijn op dit moment niet beschikbaar als open data.  

 

Voor  gemeenten  die  buiten  het  bedieningsgebied  van  Liander  liggen,  zullen  de  transactiekosten 

waarschijnlijk voorlopig ongewijzigd blijven zolang de andere netbeheerders de open data beleidslijn 

van Liander niet volgen.  

 

Voor woningbouwcorporaties en het CBS  zullen de  transactiekosten  ten gevolge van Liander open 

data waarschijnlijk (op korte termijn) niet veel veranderen. Woningbouwcorporaties en het CBS heb‐

ben data op aansluitniveau nodig, en dat valt buiten het kader van het huidige open data initiatief.  

 

Vooralsnog is het ontwikkelde raamwerk geschikt om de effecten te kunnen meten.  
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Tabel 8: Nulmeting proactieve communicatie via sociale media. Bron: Team Marketing Communi‐

catie, 2013. 
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