Data delen in de kabel-enleidingbranche

Een verkennende studie
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4

Hoofdstuk 1 - Inleiding

1 Inleiding1
Data is hot. De beschikbaarheid van steeds meer data biedt ongekende mogelijkheden
en kan een flinke impuls geven aan economische ontwikkeling. Dit wordt door de Nederlandse overheid ondersteund binnen het programma Doorbraakprojecten met ICT [5] [6].
De overheid zelf stelt ook meer en meer data beschikbaar om bij te dragen aan groei en innovatie en om burgers en bedrijven inzicht te geven in hun processen. Bedrijven, kennisen onderwijsinstellingen gaan hierin mee en stellen ook steeds meer data beschikbaar.
Naast het gebruik van openbaar beschikbare data enerzijds, wordt anderzijds het onderling delen van data steeds belangrijker, doordat we steeds meer moeten samenwerken.
De Omgevingswet is hiervan een voorbeeld [7].

Figuur 1.1 / Citaten van het Ministerie van Economische Zaken (boven) en het Ministerie van IenM (onder).

Om in kaart te brengen wat het delen van data kan opleveren voor de kabel-en-leidingbranche en wat de belemmeringen zijn, is een verkennende studie uitgevoerd op basis
van interviews. De studie richt zich vooral op het aanleggen, beheren en onderhouden van
kabel- en leidinginfrastructuur. Er wordt uitgegaan van een toekomst waarin het delen
van data standaard is.
Dit rapport is als volgt opgebouwd:
• De eerste hoofdstukken bieden achtergrondinformatie over het delen van data in het
algemeen (HOOFDSTUK 2) en in de kabel-en-leidingbranche in het bijzonder (HOOFDSTUK 3 en HOOFDSTUK 4).
•

HOOFDSTUK 5 en HOOFDSTUK 6 gaan in op respectievelijk de voordelen van en belemme-

ringen voor data delen die in de interviews ter sprake zijn gekomen.
• De conclusies en aanbevelingen volgen in HOOFDSTUK 7.
•

BIJLAGE A geeft een overzicht van de geraadpleegde literatuur en de geïnterviewde

personen.
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Hoofdstuk 2 - Het begrip 'data'
Figuur 1 / Ope
Figuur 2 / asdasdrationalisering KIS

2 Het begrip 'data'2
Data is een ander woord voor gegevens en die zijn er in ontelbare soorten en maten. In de
praktijk wordt het begrip data vooral gebruikt voor ruwe gegevens die nog een bewerkingsslag nodig hebben voor ze gebruikt (en begrepen) kunnen worden. Door data te bewerken
en te interpreteren, wordt informatie gecreëerd. Bijvoorbeeld: de metingen van weerstations zijn data voor het KNMI en met al die data maakt men informatie in de vorm van
weersvoorspellingen.
De begrippen data en informatie zijn strikt genomen niet hetzelfde, maar in deze verkenning wordt losjes omgegaan met de grens hiertussen. Wat informatie is voor de één, is
vaak data voor de ander.
Data delen
Data delen is het voor anderen beschikbaar stellen van data. Dat beschikbaar stellen kan
in de vorm van open data: voor iedereen. Onder data delen valt echter ook het beschikbaar stellen van data aan een beperkte groep gebruikers, of het alleen onder restricties
beschikbaar stellen van data.
Daarnaast zijn er partijen die ruwe of bewerkte data tegen betaling aanbieden. Deze
gegevens kunnen dan onder licentie worden gebruikt binnen de eigen organisatie, maar
mogen in het algemeen niet verder gedeeld worden met anderen.
Open data
Open data is data die voor iedereen zonder beperkingen beschikbaar is. Iedereen mag
deze data gratis voor ieder doel gebruiken, bewerken en verder delen. Open data is vaak
afkomstig van overheden, maar dit hoeft niet. Een mooi voorbeeld is de open assetdata
van Enexis [4].

Figuur 2.1 / Screenshot website Enexis.

Kwaliteit van de data
Het is een open deur om te stellen dat de kwaliteit van data goed moet zijn. Bij voorkeur
voldoen de gegevens aan het ABC:
• Actueel.
• Betrouwbaar.
• Compleet.
Maar wanneer een dataset niet perfect is, kan deze voor een gebruiker nog steeds nuttig
zijn. In veel gevallen geldt: beter beperkte gegevens dan geen gegevens. Belangrijk is om
de achtergrond van de data te kennen, zoals door wie de gegevens zijn verzameld, hoe,
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wanneer, met welk doel etc. Op basis hiervan kan de gebruiker bepalen wat hij aan de
data heeft en wat de beperkingen zijn. Dergelijke achtergrondinformatie over data wordt
aangeduid met de term metadata.
Digitaal data delen
Het succesvol delen van data kent ook een aantal organisatorische aspecten. Volgens
een oud spreekwoord heeft een goed verstaander maar een half woord nodig. Echter, in
de automatisering werkt dat niet en zijn er afspraken nodig tussen de communicerende
partijen, zodat zij weten waar zij op kunnen rekenen en wat zij met de data kunnen, mogen
of moeten doen. Deze afspraken kunnen eenvoudig zijn door bijvoorbeeld eenzelfde
bestandsformaat en een uniforme opbouw te hanteren. Vindt het delen van data tussen
grotere groepen partijen plaats, dan zijn meer complexe standaarden over techniek en
inhoud nodig. Het kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn gebruik te maken van een gegevenswoordenboek om te komen tot een uniform gebruik van terminologie en coderingen.
Een voorbeeld is het Gegevenswoordenboek stedelijk water (GWSW). Voorwaarde voor
dergelijke standaarden is dat ze bestendig, toegankelijk en begrijpelijk moeten zijn.
Standaarden moeten compatibel zijn met, of eenvoudig converteerbaar zijn naar veelgebruikte software en bestandsformaten.

Europese richtlijn
De Europese richtlijn inzake hergebruik van overheidsinformatie schrijft voor:
Openbare lichamen stellen hun documenten ter beschikking in de reeds bestaande
formaten en talen, en indien mogelijk en passend, in een open en machinaal leesbaar
formaat, samen met hun metadata. Zowel het formaat als de metadata dient voor
zover mogelijk aan formele standaarden te voldoen.
Een open formaat is daarbij gedefinieerd als een bestandsformaat dat platformonafhankelijk
is en voor het publiek beschikbaar zonder enige beperking die het hergebruik van informatie
verhindert.
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Hoofdstuk 3 - Data in de kabel-en-leidingbranche
Figuur 3 / Test

3 Data in de kabel-en-leidingbranche3
Dit hoofdstuk laat zien waarom data delen ook van belang is voor het aanleggen, beheren
en onderhouden van kabels en leidingen. Daarnaast wordt toegelicht welke gegevens
volgens de geïnterviewde experts gedeeld zouden moeten worden.

3.1 De ondergrond
Veel mensen realiseren zich niet hoe druk het is in onze ondergrond. Sinds de negentiende
eeuw worden in ons land ondergrondse netten aangelegd. De ondergrond wordt ook
voor andere functies gebruikt, zoals waterberging, parkeren, warmte- en koudeopslag,
geothermie, afvalcontainers en funderingen. Daarnaast concurreren boomwortels met de
kabels en leidingen om een plekje in de bodem.
De ondergrondse netwerken zijn eigendom van verschillende beheerders. Voor een deel
zijn dit overheden; gemeenten zijn bijvoorbeeld eigenaar van het riool. Aan de andere
kant zijn telecommunicatienetwerken en warmtenetten eigendom van private marktpartijen. Daartussenin zijn er semipublieke netbeheerders voor gas-, elektriciteit- en
waternetten. De totale vervangingswaarde van al deze netwerken werd in een studie uit
2007 geraamd op ongeveer 110 miljard euro [1]. Het is de verwachting dat de werkelijke
waarde veel hoger is.
Het is tegenwoordig vanzelfsprekend dat een gebouw is aangesloten op riolering, elektriciteit, water, telefoon en internet. Zodra één van deze systemen niet functioneert, levert
dat maatschappelijke verontwaardiging op. De ondergrondse infrastructuur is belangrijk
voor de samenleving en verandert continu. Vooral in stedelijk gebied is er de behoefte om
efficiënt om te gaan met de schaarse ruimte in de ondergrond. Kabels en leidingen hebben niet het eeuwige leven. Ze moeten op tijd worden vervangen: niet te vroeg en zeker
niet te laat. Voor het kunnen blijven garanderen van de maatschappelijke functie geldt
voor de ondergrondse infrastructuur dat goede informatie over de ondergrond en wat
zich daarin bevindt, essentieel is. Netbeheerders (en andere gebruikers van de ondergrond) kunnen elkaar helpen door data te delen.

3.2 Relevante data
De geïnterviewden vinden diverse soorten data relevant om te delen voor de aanleg, het
beheer en het onderhoud van kabels en leidingen. Deze paragraaf bevat hiervan een
overzicht. De gewenste gegevens zijn te verdelen in twee groepen:
• Kabel- en leidingdata, zoals de eigenschappen van een netwerk.
• Omgevingsdata, zoals bodemopbouw, zetting, inrichting openbare ruimte etc.
Kabel- en leidingdata
Over kabels en leidingen (netwerkinfrastructuren) is in het algemeen gewenst:
• Liggingsgegevens (x-, y- en z-coördinaten, inclusief nauwkeurigheid).
• Netwerkonderdelen zoals lassen, moffen, kastjes.
• Materiaaleigenschappen.
• Ouderdom.
• Capaciteitsgegevens.
• Gebruiks- en verbruiksgegevens.
• Toestandsgegevens.
• Plannen voor aanleg en onderhoud van netwerken.
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Deze gegevens worden voor veel verschillende doelen gebruikt. De materiaalgegevens
en ouderdom zijn bijvoorbeeld belangrijk om de levensduur van de kabels en leidingen in
te kunnen schatten en zo te weten wanneer vervanging en onderhoud gepland moeten
worden.
Omgevingsdata
Over de omgeving van kabels en leidingen is in het algemeen gewenst:
• Data van bodemopbouw en zetting. Zetting is een belangrijke oorzaak voor het bezwijken van kabels en leidingen, en dus voor het inplannen van onderhoud. Gegevens
over de bodemopbouw helpen om de gevoeligheid voor zetting te bepalen. Daarnaast
kan de daadwerkelijke zetting worden bepaald op basis van INSAR-satellietbeelden of
het Actueel hoogtebestand Nederland (AHN). De ruwe gegevens hiervan zijn openbaar
toegankelijk, maar er zijn ook bedrijven die deze bewerken en vervolgens commercieel
aanbieden.
• Data van milieuhygiënische bodemonderzoeken. De bodem in Nederland is niet overal
even schoon. De Arbowet schrijft voor om bij werkzaamheden aan kabels en leidingen
vooraf na te gaan wat de kwaliteit van de bodem is. In specifieke situaties (graven in
ernstig verontreinigde grond) moet ook rekening worden gehouden met een onderzoeksplicht vanuit de Wet bodembescherming. Zo nodig moeten beveiligingsmaatregelen worden getroffen voor degenen die de werkzaamheden uitvoeren.
• Inrichting van de openbare ruimte.
• Van toepassing zijnde regelgeving en handhaving.
• Vergunningsinformatie.
• Grondwater/waterhuishouding.
• Niet-gesprongen explosieven.
• Archeologische aspecten.
• Bomen (wortels van invloed op conditie netwerk).
• Bovengrondse informatie over ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijke inrichting, bijvoorbeeld informatie uit Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) en de Basisregistratie grootschalige topografie (BGT).
• Bovengrondse informatie over kwetsbare objecten (hoogspanningsmasten, chemische
fabrieken, etc.) en functies van bedrijven om effect van een eventueel falen te bepalen.
Nodig
Freek Verhoef, gemeente Den Haag, opdrachtgever van diverse projecten waarbij wordt gegraven:
Welke data ik nodig heb voor mijn werkzaamheden? Kortweg komt dat neer op: 1) data voor
alle risicobeperkende informatie, en 2) data voor alle wettelijk verplichte informatie.

Niet alle benoemde relevante gegevens worden nu gedeeld. Veel geïnterviewden spreken
de wens uit om meer data te delen. Zij verwachten dat dit ook zal bijdragen aan een beter
beheer van hun eigen netwerken.
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Hoofdstuk 4 - Wet- en regelgeving over data delen

Figuur 4 / Test

4 Wet- en regelgeving over data delen4
Overheden zijn vaak verplicht om hun data te delen. Databestanden van de overheid zijn in
principe openbaar, tenzij er sprake is van een specifieke uitzonderingsgrond. Dit is geregeld
in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verder is er een Europese richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie die bepaalt
dat iedereen overheidsgegevens gemakkelijk (‘met minimale of geen juridische, technische
of financiële beperkingen’) kan gebruiken voor commerciële en niet-commerciële toepassingen. Het achterliggende motief is bijdragen aan economische groei en het scheppen van
werkgelegenheid.
Naast deze algemene kaders is er regelgeving voor specifieke gegevens:
• Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION).
• Basisregistraties.
• Verdrag van Aarhus (over milieu-informatie).
• INSPIRE.
De komst van de Omgevingswet gaat ook gepaard met hoge ambities over de digitale
beschikbaarheid van informatie.
Behalve regels over het digitaal beschikbaar stellen zijn er ook regels die het delen van
data aan banden leggen. Privacy is hierin een belangrijk onderwerp. Voor het delen van
persoonsgegevens geldt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Overigens hebben organisaties sowieso te maken met de Wbp wanneer ze persoonsgegevens verwerken
(bijvoorbeeld in een klantenadministratie), ook wanneer ze die gegevens alleen intern
gebruiken en niet verder delen met derden. Op bepaalde gegevens kunnen ook rechten van
derden gelden, op basis van de auteurswet of de databankenwet. Daarnaast geldt vanzelfsprekend dat concurrentiegevoelige informatie niet zomaar zal worden gedeeld.

4.1 Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zorgt ervoor dat informatie van bestuursorganen
in principe openbaar is. Dit kan om papieren documenten gaan, maar heeft ook om
databestanden van de overheid. Zo hebben vanaf 2002 verschillende marktpartijen Wobverzoeken bij overheden gedaan om databestanden met bodeminformatie op te vragen.
Artikel 10 van de Wob bevat limitatief een aantal uitzonderingsgronden op basis waarvan
het Wob-verzoek (gedeeltelijk) kan of moet worden afgewezen. Tot deze uitzonderingsgronden horen bijvoorbeeld:
• Persoonsgegevens (die worden beschermd door de Wet bescherming persoonsgegevens).
• De veiligheid van de Staat.
• Bedrijfs- en fabricagegegevens die vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld.
Alle informatie is passief openbaar. Dat wil zeggen dat iedereen een Wob-verzoek kan doen,
zonder daarbij te hoeven aantonen een belang bij het verzoek te hebben. In toenemende
mate verschuift de aandacht naar actieve openbaarheid. Dat betekent dat de informatie
beschikbaar wordt gesteld zonder dat er eerst om moet worden gevraagd. Voorbeeld hiervan
is de website Overheid.nl, die de wegwijzer is naar informatie en diensten van alle overheidsorganisaties in Nederland, zoals Kamerstukken en verslagen van gemeenteraden.
Uiteraard is ook open data een vorm van actieve openbaarheid. Tegelijk is open data
nu meer een beleidsdoel dan een wettelijke verplichting. Veel organisaties zijn met het
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Tabel 1 / Herkomst bij drie scenario's
Tabel 2 / asdasd
Tabel 3 / asd
Tabel 4 / asd
Tabel 5 / asd

gedachtegoed van open data aan de slag gegaan. In een paar jaar tijd is de hoeveelheid
open data enorm gegroeid. Enkele overheidsportals om open data te vinden:
• www.data.overheid.nl
• www.pdok.nl
• www.nationaalgeoregister.nl
Heeft iemand met succes via de Wob een databestand van de overheid opgevraagd, dan
dient deze overheid de gegevens ook voor iedereen te ontsluiten als open data [3].

Figuur 4.1 / Screenshot website overheid.nl.

Toekomst
Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, tijdens het AO Open data in de
Tweede Kamer, 8 december 2015:
Uiteindelijk gaan we zo naar een situatie waarin we niet meer denken vanuit gegevens die
we eerst hebben en daarna openbaar gaan maken, maar waarbij we ons vanaf het vergaren
ervan realiseren dat de gegevens op het moment van vergaren al open zijn.

4.2 Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION)
De Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) is ingevoerd om graafschade
(en de gevaren die daarbij kunnen optreden) tegen te gaan. Sinds 2008 is het verplicht om
bij elke ‘mechanische grondroering’ een graafmelding te doen bij het Kadaster.
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Netbeheerders zijn vanuit de WION verplicht om gebiedsinformatie van kabels en leidingen
binnen een vastgestelde nauwkeurigheid digitaal beschikbaar te hebben en binnen drie
werkdagen te verstrekken zodra hierom wordt verzocht. De uitwisseling van de digitale
informatie verloopt conform het verplichte Informatiemodel kabel en leidingen (IMKL).
De WION wordt herzien, en het wetsvoorstel voor de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten (WIBON) is op dit moment in procedure. De vaststelling van
de WIBON is voorzien in 2017. Aan de WIBON ligt vooral de Europese richtlijn 2014/61/EU
ten grondslag die de aanleg van breedbandinternet wil bevorderen en de daarmee gepaard
gaande kosten wil reduceren.
De gegevens over kabels en leidingen worden in de toekomst ook als webservice (WMS en
WFS) beschikbaar gesteld, zodat de informatie direct kan worden opgenomen in een geografisch informatiesysteem (GIS). Dit wordt vanaf 2017 gefaseerd ingevoerd. Het Kadaster levert
de gegevens op dit moment alleen als pdf-bestand en als plaatje in png-formaat.

4.3 Basisregistraties
Er zijn twaalf basisregistraties1. De belangrijkste kenmerken van deze basisregistraties:
• De verschillende overheden maken voor hun taken verplicht gebruik van dezelfde gegevens en deze gegevens worden maar één keer uniek opgeslagen in de basisregistraties
(met andere woorden: geen parallelle registraties van dezelfde gegevens).
• De lat voor de kwaliteit van de data ligt hoog.
• Terugmeldplicht: het is voor gebruikers verplicht om (vermoedens van) tekortkomingen
terug te melden.
Sommige basisregistraties zijn alleen toegankelijk voor een selecte groep gebruikers, zoals
de Basisregistratie inkomen (BRI). Andere basisregistraties zijn wel grotendeels beschikbaar
als open data, zoals de Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) en de Basisregistratie
grootschalige topografie (BGT).
De verschillende basisregistraties zijn in afzonderlijke wetten vastgelegd. In 2015 hebben
de beide Kamers de wet vastgesteld die de Basisregistratie ondergrond (BRO) regelt. De
verdere invulling en uitwerking van de BRO is in volle gang. Het is de bedoeling dat in 2017
de eerste gegevens in de BRO zijn opgenomen. Voor de netbeheerders is vooral relevant dat
de gegevens over bodemopbouw die nu beschikbaar zijn via het DINOloket (TNO) op termijn
worden opgenomen in de BRO.

4.4 Verdrag van Aarhus
Het Verdrag van Aarhus uit 1998 heeft specifiek betrekking op milieu-informatie (bijvoorbeeld milieuhygiënisch bodemonderzoek). Dit verdrag vereist dat milieu-informatie voor
het publiek op doeltreffende wijze toegankelijk is, onder meer door:
• het instellen en in stand houden van lijsten, registers en bestanden;
• het kosteloos verschaffen van toegang tot deze lijsten, registers en bestanden.

4.5 INSPIRE
Infrastructure for spatial information in the European Community (INSPIRE) is een Europese
richtlijn uit 2007 die ruimtelijke informatie beter beschikbaar moet maken. De achtergrond
1 Een overzicht en verdere uitleg van de basisregistraties is te vinden op www.digitaleoverheid.nl/dossiers/
basisregistraties.
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hiervan is met name de ondersteuning van milieubeleid. Gegevenssets worden hiertoe
gestandaardiseerd en als webservice beschikbaar gesteld door overheden. Daarvoor zijn
vierendertig thema’s benoemd, waarvan ‘nutsdiensten en overheidsdiensten’ er één is.
Binnen dit thema moet de netinformatie van de publieke en semipublieke netbeheerders
binnen enkele seconden beschikbaar zijn via een webservice.
Een particulier kan op dit moment tegen betaling een INSPIRE-bevraging doen bij het
Kadaster. De telecomsector valt niet onder de INSPIRE-verplichtingen. Er wordt gewerkt
aan een systeem KLIC-WIN, waarin de WION-meldingen en de INSPIRE-bevragingen
worden samengebracht.

4.6 De digitale ambities van de Omgevingswet
Het omgevingsrecht in Nederland wordt ingrijpend herzien [8]. Diverse sectorale wet- en
regelgeving over de leefomgeving wordt samengebracht in één Omgevingswet met bijbehorende AMvB’s en ministeriële regelingen. De Omgevingswet moet leiden tot eenvoudiger
en uniforme procedures. De Omgevingswet gaat uit van een integrale benadering van de
leefomgeving, in plaats van blikken door verschillende sectorale brillen. Gemeenten bundelen hun regels straks in één Omgevingsplan, dat alle bestemmingsplannen en afzonderlijke sectorale verordeningen vervangt. Volgens de huidige planning treedt de Omgevingswet in 2019 in werking.
De invoering van de Omgevingswet gaat gepaard met hoge digitale ambities. De digitalisering van de Omgevingswet richt zich ook op informatievoorziening (de beschikbaarheid
van de juiste informatie op het juiste moment) met als stip op de horizon ‘Met één klik op
de kaart: inzicht, duidelijkheid en samenwerking’. Hiervoor wordt het Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) ingericht (voorheen de Laan van de Leefomgeving).
Een onderdeel van het DSO zijn de informatiehuizen. De informatiehuizen richten zich op
het leveren van informatie die benodigd is voor het nemen van besluiten met rechtsgevolgen volgend uit de Omgevingswet. Er zijn informatiehuizen voorzien voor verschillende
thema’s, zoals het Informatiehuis Bodem & Ondergrond. Er is geen standaardinvulling
voor de verschillende informatiehuizen; op dit moment wordt per informatiehuis gekeken
welke inrichting het beste bij de praktijk past. Het is zinvol om als netbeheerders de gezamenlijke wensen over de informatiehuizen te bundelen en in te brengen.

Figuur 4.2 / Visualisatie van het DSO. (Bron: Ministerie van IenM)
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Hoofdstuk 5 - Voordelen van data delen
Figuur 5 / Test

5 Voordelen van data delen5
Het is niet altijd duidelijk hoe waardevol het delen van data is. Uit de interviews blijkt
dat gegevens voornamelijk worden gedeeld als er een direct, ‘eigen’ belang mee gediend is. Tegelijkertijd verwachten de geïnterviewden dat het delen van data voordeel oplevert voor bedrijfsprocessen en bij projecten. Die verwachting heeft de overheid ook, zo
blijkt uit de titel van een mededeling van de Europese Commissie d.d. 12 december 2011
die de motieven voor open data als volgt samenvat: Open data: An engine for innovation,
growth and transparent governance. De verwachting, zowel nationaal als Europees, is dat
open data de economische ontwikkeling ten goede komt. Voornoemde mededeling schat
de bijdrage van open data voor de totale Europese economie op veertig miljard euro per
jaar. Dit is gebaseerd op alleen open data; daar zou het onderling delen nog bij moeten
komen. Uiteindelijk gaat het openstellen en actief delen van data tussen meerdere partijen win-winsituaties opleveren.
Het delen van data over kabels en leidingen en over aan de omgeving gerelateerde
gegevens zal resulteren in vier voordelen:
• Minder onderzoekslasten.
• Minder bestuurslasten.
• Meer ruimte voor privaat initiatief.
• Betere omgevingskwaliteit.
• Betere planning.
Deze voordelen worden in dit hoofdstuk aan de hand van voorbeelden toegelicht:
1.

De verwachte voordelen op basis van het wensbeeld dat de geïnterviewden hebben ten
aanzien van het delen van data.

2.

Praktijksituaties waarin men actief data met elkaar deelt of van gedeelde/openbare
data gebruikmaakt.

5.1 Wensbeeld
Minder zoeken, minder onderzoeken (minder onderzoekslasten)
Medewerkers van organisaties besteden veel tijd aan het zoeken naar en distribueren
van data. Niemand weet precies hoeveel tijd hiermee gemoeid is. Bij veel organisaties is
informatie die wordt ontsloten niet voor iedereen (binnen en buiten de organisatie) eenvoudig vindbaar. Door data in eerste instantie intern op orde te hebben en toegankelijk te
maken, en daarna ook extern open te stellen, zal er uiteindelijk minder tijd verloren gaan
aan het zoeken en het doorsturen van informatie.
Afstemmen individuele projecten (betere kortetermijnplanning, minder onderzoekslasten,
minder bestuurslast en betere omgevingskwaliteit)
Het is beter om de aanleg- of onderhoudswerkzaamheden van netwerken op elkaar af
te stemmen. De straat hoeft dan maar één keer open en er is slechts één keer afstemming met de omgeving nodig. Het vermindert bovendien de overlast voor de omgeving
en scheelt in de kosten. Eenmalige overlast die langer duurt wordt door de omgeving
positiever ervaren dan herhaaldelijke overlast. Er is een verminderde kans op schade
tijdens de realisatie van een project, want elke schep die de grond ingaat levert immers
een extra risico op graafschade. Ook kan er gezamenlijk onderzoek (milieutechnisch
etc.) gedaan worden.
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Verbeteren communicatie naar omgeving (minder bestuurslasten, meer private initiatieven)
Het beschikbaar hebben van de individuele, langetermijn- of de gezamenlijke plannen
geeft ook de mogelijkheid om eenvoudiger te communiceren naar de omgeving. Door
informatie eenduidig beschikbaar te hebben, kunnen initiatieven (zoals apps) ontwikkeld worden, waardoor realtime-informatie over projecten, uitvoering en bereikbaarheid
beschikbaar komt.
Optimalisatie assetmanagement (betere langetermijnplanning, minder onderzoekslasten
en betere omgevingskwaliteit)
Beheerders van ondergrondse infrastructuur kunnen plannen voor onderhoud en vervanging met elkaar delen en zo komen tot een gezamenlijk assetmanagementbeleid,
waarbij maatschappelijke optimalisatie kan worden nagestreefd. Hiervoor is uitwisseling
nodig tussen beheerders en de gemeente. Ook kunnen risico’s beter beheerst worden als
er kennis is over de netten van andere beheerders. Voor een dergelijke optimalisatie van
assetmanagement zijn niet alleen afspraken nodig, maar ook meer kennis over hoe te
komen tot maatschappelijke optimalisatie.

5.2 Praktijksituaties
Dat niet alleen wordt nagedacht over het delen van data, blijkt uit de volgende praktijkvoorbeelden, die de mogelijkheden en de waarde van het delen van data illustreren.
Het beste tracé voor de aanleg van een nieuwe telecomkabel (minder onderzoekslasten en
meer ruimte voor privaat initiatief)
Een praktijkvoorbeeld waarbij gebruikgemaakt wordt van open data om de bedrijfsvoering
te optimaliseren, is het project Werkplein ondergronds werken (WoW) van Evides, Alliander,
Eurofiber en VolkerWessels Telecom.
Bij het aanleggen van een nieuw tracé wordt gestuurd op de volgende aspecten:
• Beperken van risico’s.
• Op de juiste tijd.
• Met zo min mogelijk geld en middelen.
Om hierop te sturen, heb je veel data nodig. Uiteraard gegevens over de ondergrond
en wat daarin zit, maar minstens zo belangrijk is informatie over de omgeving van het
nieuwe tracé en de hobbels die genomen moeten worden: Moet er een verkeersplan
worden opgesteld, omdat er een weg wordt gekruist die wordt opgebroken? Of verlangt
de gemeente juist dat er een gestuurde boring wordt gebruikt om onder de weg door
te gaan? In dat laatste geval moet je weten waar er ruimte is om een gestuurde boring te
doen: zit er een boom (met zijn wortels) in de weg en hoe diep ligt het riool? Misschien
kan een bestaand telecomtracé worden gevolgd of kan een bestaande buis van een
verkeersregelinstallatie worden gebruikt. Maar dan moet je wel weten dát die er ligt,
waar hij ligt en of er nog ruimte over is in de buis. Dit alles bij voorkeur zonder eerst op
locatiebezoek te hoeven.
In het project WoW worden diverse gegevens verzameld en gedeeld. Er is een applicatie
ontwikkeld die dient als hulpmiddel om het meest geschikte tracé van een nieuwe kabel
of leiding te vinden. Verschillende varianten voor de ligging van een nieuw tracé kunnen
worden vergeleken op basis van:
• doorlooptijd;
• kosten;
• te volgen procedures.
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Figuur 5.1 / De WoW-app (Android en iOS) toont werken in de directe omgeving. (Bron: wowportaal.nl)

De online applicatie combineert verschillende gegevens:
• Informatie over de fysieke omgeving uit de BAG, BGT en het gemeentelijk bomenbestand (met ouderdom en kruindiameter, want de kabel moet op voldoende afstand
van de kruin blijven).
• Informatie over de instanties waarmee je te maken hebt (inclusief contactpersonen)
en over de verordeningen, vergunningseisen en procedures waaraan je moet voldoen.
• Lokale aandachtspunten (bijvoorbeeld een weekmarkt die op vrijdag wordt gehouden).
• Data van ondergrondse netten (riolering, waterleiding, etc.).
• Specifieke gegevens waar alleen de eigen organisatie bij kan, bijvoorbeeld over het
uitrollen van een nieuw glasvezelnet.
Deels loopt het verzamelen van al deze gegevens nog. Soms hebben organisaties de
bestanden wel, maar willen ze die niet beschikbaar stellen. Terreineigenaren hebben
weliswaar een gedoogplicht, maar de benodigde gegevens moeten wel worden opgezocht. Nu kunnen eigendomsgegevens alleen perceel voor perceel worden opgevraagd
bij het Kadaster. Er is veel voordeel te behalen als de dataset meer compleet wordt en
het wijzigen van data is geautomatiseerd. In de toekomst moet de informatie periodiek
worden bijgehouden (denk aan het controleren van contactgegevens).
BIDON: Bodeminformatie delen tussen overheid en netbeheerders (minder
onderzoekslasten)
Om graafwerkzaamheden te kunnen uitvoeren voor aanleg, onderhoud en beheer van
kabels en leidingen is informatie nodig over de milieuhygiënische bodemkwaliteit.
In het verleden zijn al veel milieuhygiënische bodemonderzoeken uitgevoerd. Naar
schatting bevatten de lokale en regionale bodeminformatiesystemen van de overheid gegevens van anderhalf miljoen bodemonderzoeken. Ook de netbeheerders zelf
hebben inmiddels heel wat bodemonderzoeken laten uitvoeren. Op dit moment is
deze informatie slecht toegankelijk en het verzamelen van deze gegevens is voor de
netbeheerders tijdrovend en kostbaar. Regelmatig wordt nieuw bodemonderzoek
uitgevoerd op plaatsen waar een andere organisatie al eerder onderzoek heeft laten
uitvoeren.
Om dubbel onderzoek te voorkomen, is het project BIDON gestart. Het doel is een
centrale database (‘gemeenschappelijke voorziening’) met bodeminformatie. In de toekomst moeten nieuw uitgevoerde bodemonderzoeken daar direct in terechtkomen. Het
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plan is om ook de data van in het verleden uitgevoerde bodemonderzoeken zoveel mogelijk
in de database van BIDON te verwerken. Bodeminformatie gezamenlijk ontsluiten en delen
in het project BIDON vergt eerst een gezamenlijke investering, maar levert vervolgens een
collectieve miljoenenbesparing op [2].
Het streven is dat BIDON begin 2018 operationeel is. De bodeminformatie wordt dan
via BIDON als open data voor iedereen beschikbaar gesteld (in ieder geval voor zover de
gegevens afkomstig zijn van de overheid).
Afstemming van werkzaamheden (minder onderzoekslasten, minder bestuurslast en
meer omgevingskwaliteit)
Er zijn verschillende initiatieven waarin netbeheerders hun onderhoudsplannen met
elkaar delen om overlast en kosten te beperken. In een aantal steden neemt de gemeente
hierin het voortouw. Zo heeft de gemeente Amsterdam alle plannen van netbeheerders,
stadsdelen en woningcorporaties opgevraagd. In Rotterdam is er een samenwerkingsconvenant gesloten tussen de gemeente, waterbedrijf Evides en netbeheerder Stedin.

Figuur 5.2 / Beeld uit de video die werd gemaakt over de samenwerking tussen Stedin, Evides Waterbedrijf en
gemeente Rotterdam. (Bron: YouTube/gemeente Rotterdam)

Rioolbeheer is vaak leidend of volgend op wegbeheer (twee derde van de wegbreedte ligt
open bij een rioolvervanging), waardoor er een fysieke en financiële samenhang is tussen
wegen en riolering. Daarom wordt bij het afstemmen van onderhoudsplannen van netwerken ook naar de onderhoudsplannen van wegbeheer gekeken.
Daarnaast blijkt dat de plannen voor kabels en leidingen beter afgestemd kunnen worden
met de stedelijke ontwikkeling. Zodra in één dataset weergegeven is wat de beheerder
van de openbare ruimte van plan is (bijvoorbeeld aanleg groenvoorziening), welke plannen
er zijn voor de bovengrondse gebiedsontwikkeling (bijvoorbeeld herbestemming van oud
kantoorpand in een appartementencomplex of de verkoop van een kavel voor het bouwen
van een fabriek) en wat er momenteel aanwezig is (aan kabels en leidingen, bomen,
funderingen, verontreinigde grond, etc.), kunnen de bovengrondse en ondergrondse
ontwikkeling integraal worden aangepakt en afgestemd.
Kabels en leidingen en de veiligheid van dijken (minder onderzoekslasten)
Ook andere organisaties dan netbeheerders maken gebruik van data over kabels en
leidingen. Een voorbeeld hiervan is het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
(HHNK). HHNK gebruikt gegevens van kabels en leidingen voor de beoordeling van de
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veiligheid van waterkeringen: 1) bij de beoordeling van risico’s (kans op bezwijken door
calamiteit met leiding), en 2) bij het ontwerpen en plannen van maatregelen bij afgekeurde waterkeringen.
HHNK wil bijvoorbeeld het materiaal van de leidingen weten om in te schatten of een
leiding al dan niet risicovol is. Een asbestcementleiding is bijvoorbeeld vaker lek dan een
PE-leiding (polyethyleen). Ook de ontwerpdruk en werkdrukken van de leidingen in een
waterkering zijn interessant voor HHNK.
Bij de toetsing wil HHNK verder weten op welke capaciteit persleidingen van riolen
ontworpen zijn en wat de werkelijke werkdruk is. Als de druk groter is dan oorspronkelijk
bedacht bij het ontwerp, bijvoorbeeld door het aansluiten van nieuwe woonwijken, heeft
dat een groter risico tot gevolg. En hoe groter de werkdruk, hoe groter de erosiekrater bij
een eventueel bezwijken. Voor het aanbrengen van grond voor dijkversterking moet men
ook weten of de leiding dat kan hebben of dat de leiding bezwijkt.
HHNK heeft een rondje gemaakt langs verschillende netbeheerders en ontvangt nu jaarlijks
bestanden met gegevens van kabels en leidingen van een aantal netbeheerders.
Openstellen kleinverbruikersdata (meer ruimte voor privaat initiatief)
Sinds 1 juli 2016 biedt elke netbeheerder van de gas- en elektriciteitsnetten zijn kleinverbruikersdata aan als open data [9]. Hiermee willen de netbeheerders innovatie stimuleren en de energietransitie ondersteunen.

Figuur 5.3 / Netbeheerders Enexis, Liander en Stedin hebben speciaal voor gemeenten de dienst Energie in beeld
ontwikkeld. De website laat zien hoeveel energie een gemeente verbruikt en opwekt, zodat bijvoorbeeld de effecten van het gemeentelijk klimaatbeleid zichtbaar worden. (Bron: energieinbeeld.nl)
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Figuur 6 / Test

6 Belemmeringen voor data delen6
Het delen van data kan voordelen bieden, zoals hiervoor duidelijk is gemaakt, maar dat
gaat niet vanzelf. Soms moeten eerst belemmeringen worden weggenomen om data te
delen, blijkt uit de interviews. Deze belemmeringen zijn verschillend van aard, bijvoorbeeld vanuit veiligheid voor de maatschappij, economisch voor de organisatie of heel
persoonlijk. Grofweg zijn er twee soorten belemmeringen: kosten en risico’s.

6.1 Kosten van het delen van data
Bedrijfseconomisch
Het verzamelen, controleren en vervolgens ontsluiten van data vergt inspanningen van
een netbeheerder op de korte termijn, zeker als de kwaliteit van de (bestaande) data eerst
een bewerkingsslag moet krijgen om betrouwbaar te zijn. De opbrengsten komen doorgaans pas op de langere termijn en zijn niet makkelijk te kwantificeren. Daarnaast liggen
de kosten vaak bij een andere afdeling van de netbeheerder dan de opbrengsten. Worden
gegevens openbaar gedeeld, dan zijn er andere partijen die zonder kosten gebruik kunnen
maken van de beschikbare data.
Naast kosten om data te kunnen ontsluiten, kan het delen ook concurrentiegevoelig zijn.
Dit geldt bijvoorbeeld voor netbeheerders van telecomnetwerken bij het delen van planningsdata. Maar ook gemeenten zien beperkingen in het openbaar maken van bestuurlijk
gevoelige data, zoals voorgenomen grondexploitaties.
Juridisch
Bepaalde gegevens kunnen niet gedeeld worden vanwege de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Om te voorkomen dat persoonlijke data of anderszins vertrouwelijke
gegevens openbaar worden, zal sommige informatie bewerkt (geanonimiseerd) moeten
worden. Dit vergt extra inspanningen.
Bestaande afspraken (contracten) met derden over het eigendom van gegevens kunnen
eveneens een obstakel zijn voor het delen van data.
Complexiteit techniek
Er is uniformiteit van data nodig om het gebruik van de data mogelijk te maken. Hiervoor
moeten informatiesystemen aangepast worden of moeten er interfaces gemaakt worden
voor verschillen in (niet-compatibele) uitwisselingsstandaarden.
Complexiteit organisatie
Het delen van data vergt dat de organisatie hierop is ingericht. Momenteel is databeheer
vaak versnipperd en is er soms een strikte scheiding tussen de asset owner, assetmanager
en serviceprovider. De gebruikers van data zijn veelal technici die voordeel zien in het
delen van data. Zij hebben soms moeite om hun management van de meerwaarde te
overtuigen.
In sommige gevallen is data-inwinning uitbesteed aan externen, waarbij de langjarige
contracten niet eenvoudig aan te passen zijn. Het is daarom belangrijk dat hierbij naar
de volledige levenscyclus van netten gekeken wordt. Voor een efficiënte bedrijfsvoering is
het noodzakelijk de versnippering tussen verschillende partijen op te heffen. Het daarna
delen van data is een kleine vervolgstap.
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6.2 Risico’s van het delen van data
Onzekerheid over kwaliteit van de data
Gegevens zijn bij voorkeur actueel, betrouwbaar en compleet, maar niet alle datasets zijn
perfect op orde. Onzekerheid over de kwaliteit van de data vormt een drempel om te delen.
Enerzijds uit schaamte, dat de buitenwacht ziet dat een organisatie niet alles op orde
heeft. Anderzijds uit angst voor het gebruik: dat voor de gebruiker niet duidelijk is wat er
aan de data schort. Er kleven risico’s aan beslissingen die worden genomen op basis van
onvolledige of onjuiste data. Enkele voorbeelden:
• Zijn alle benodigde gegevens aanwezig: bij graafwerkzaamheden is het noodzakelijk
dat alle kabels en leidingen in beeld zijn om schade te voorkomen.
• Heeft de gebruiker voldoende kennis om de juiste conclusies te trekken: partijen kunnen
verlangen dat een beheerder assets eerder vervangt of verlegt dan werkelijk nodig is.
• Grondroerende partijen kunnen onvoorzichtiger worden, doordat ze ervan uitgaan dat
de aangeleverde gegevens correct zijn.
Beperkte kwaliteit van de data kan dus leiden tot invloed op de bedrijfsvoering, maar ook
tot aansprakelijkheidsclaims.
Verlies van controle op beheer van de assets
Zodra gegevens gedeeld worden, is het niet exact duidelijk wat de gevolgen hiervan zijn.
Verder geldt: eenmaal openbaar, voor eeuwig openbaar. Het verliezen van controle belemmert het delen van data ook als de informatie actueel, betrouwbaar en compleet is. Enkele
voorbeelden:
• Bij het openbaar maken van een planning wordt het lastiger om flexibel om te gaan
met de planning en om wijzigingen door te voeren.
• Inzicht in de toestand van een netwerk kan de handelingsruimte van beheerders
beperken (er is bijvoorbeeld zichtbaar of er onderhoud nodig is, of dat de capaciteit
niet voldoende is).
• Interpretatie van keuzes die gemaakt worden bij het beheer en onderhoud kan tot
imagoverlies leiden (oorzaak van een leveringsonderbreking).
Persoonlijke onzekerheid
Afdelingen en individuen binnen organisaties kunnen onzeker zijn over hun functie.
Verandert deze of wordt de functie zelfs overbodig? De organisatie is namelijk minder van
hen afhankelijk doordat alle informatie voor iedereen rechtstreeks toegankelijk is.
Veiligheid van de maatschappij
Veiligheid van onze maatschappij is een belangrijke belemmering om data over kabels
en leidingen te delen. Kabels en leidingen zijn onderdeel van de vitale infrastructuur. Hoe
meer gegevens hierover worden gedeeld, hoe meer informatie kwaadwillenden tot hun
beschikking hebben. Op basis van dit veiligheidsrisico voor sabotage en terrorisme zijn
drinkwaterbedrijven daarom wettelijk verplicht om data over leidingen te beveiligen en
slechts in beperkte situaties beschikbaar te stellen.
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7 Conclusies en aanbevelingen7
7.1 Conclusies
Wat kan data delen opleveren in de kabel-en-leidingbranche? Dat was de centrale vraag
van deze verkenning op basis van interviews. De aandacht ging uit naar het aanleggen,
beheren en onderhouden van ondergrondse kabels en leidingen. Gegevens (data) in
ontelbare soorten en maten kunnen in vele vormen gedeeld worden en dat gebeurt ook
veelvuldig. Vaak is dat een-op-een tussen personen of partijen (bedenk wat u projectmatig
deelt!), maar data delen wordt ook geëist of gestimuleerd door wet- en regelgeving.
De nationale overheid zet een transitie in gang van passieve openbaarheid naar het actief
openbaar maken van data. Open data die vrij beschikbaar is, wordt daarmee de norm. De
overheid hanteert het uitgangspunt dat open data de aanjager is voor een groot aantal innovaties en daarmee duurzame economische groei genereert.
Gezien de visie van de overheid is het delen van de data in de toekomst de norm en moet
elke organisatie zich hierop voorbereiden. Niet meedoen is daarom geen optie. Alleen
de directe prikkel om tot data delen over te gaan, ontbreekt binnen de kabel-en-leidingbranche, ondanks de voordelen die op langere termijn gezien worden. Hierbij wordt vaak
geredeneerd vanuit het eigenbelang voor bedrijfsprocessen of projecten. Er geldt dan
vooral ‘wat zou een ander aan mij moeten geven?’ en minder ‘wat zou een ander aan mijn
data hebben?’
Hoe waardevol uw data en het delen daarvan is, is op voorhand niet altijd duidelijk. Deze
verkenning geeft hier meer inzicht in door de beschrijvingen van wensen (voordelen die
gezien worden) en voorbeelden uit de praktijk. De wensen en voorbeelden laten zien dat
het actief delen van data win-winsituaties creëert.
Data delen tussen grotere groepen, of data openbaar beschikbaar stellen, stuit op belemmeringen die verschillend van aard kunnen zijn en die overwonnen moeten worden.
Bedenk daarbij dat het belang van de kabel- en leidinginfrastructuur voor onze maatschappij
groot is. De netwerken voorzien in onze basisbehoeften aan drinkwater en hygiëne (door
een goede riolering), maar ook in de beschikbaarheid van elektriciteit en telecommunicatie.
De wijze van data-uitwisseling vraagt aandacht, waarbij de eenduidigheid van aanleveren
de basis is. Gaat het delen in grotere groepen plaatsvinden, dan wordt de vraag naar
standaarden groter.

7.2 Aanbevelingen
De projectgroep ziet deze verkenning als een aanzet om het openstellen van data op gang
te krijgen en het onderwerp te kunnen agenderen binnen de kabel-en-leidingbranche. Per
saldo is de verwachting dat het delen van data voordelen heeft voor de eigen organisatie,
voor de branche als collectief en voor de samenleving als geheel!
Om belemmeringen te overwinnen, kan geleerd worden van goede voorbeelden en
projecten. Dit kan partijen inspireren en ervoor zorgen dat zij niet willen achterblijven bij
andere (concurrerende) organisaties die data wel delen.
Aan netbeheerders worden de volgende aanbevelingen gedaan:
1.

Bestudeer de doelarchitectuur van de overheid en conformeer je hier zo veel mogelijk
aan. Vraag duidelijkheid bij onduidelijkheid.
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2.

Faciliteer de informatiebehoefte van verschillende partijen en leg de grootste
gemene deler hiervan op tafel. Dit is de basis voor een duidelijke prioriteitstelling.
Denk bijvoorbeeld aan het inrichten van een informatiehuis K&L in het kader van de
Omgevingswet.

3.

Geef aan wat je als netbeheerder – gegeven de vraag – wel beschikbaar kan stellen
(conform de doelarchitectuur van de overheid) en wat niet. Met beschikbare gegevens
kunnen ook kansen onderzocht worden voor andere sectoren, bijvoorbeeld door een
hackathon te organiseren.

4.

Wees open over de kwaliteit van de data, geef deze weer in metadata en ga na hoe de
kwaliteit verhoogd kan worden.
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Figuur A / Test

Bijlage A VerantwoordingA
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Een verkennende studie

Data delen in de kabelen-leidingbranche
De beschikbaarheid van steeds meer data biedt ongekende mogelijkheden en kan een
flinke impuls geven aan economische ontwikkeling. Om in kaart te brengen wat het delen
van data kan opleveren voor de kabel-en-leidingbranche en wat de belemmeringen
zijn, is een verkennende studie uitgevoerd op basis van interviews.
Het is tegenwoordig vanzelfsprekend dat een gebouw is aangesloten op riolering, elektriciteit, water, telefoon en internet. Zodra één van deze systemen niet functioneert, levert
dat maatschappelijke verontwaardiging op. Voor het kunnen blijven garanderen van die
maatschappelijke functie geldt: goede informatie over de ondergrond en wat zich daarin
bevindt, is essentieel.
Dit rapport laat zien wat data delen inhoudt voor het aanleggen, beheren en onderhouden
van kabel- en leidinginfrastructuur. Er wordt achtergrondinformatie gegevens over het
delen van data in het algemeen en in de kabel-en-leidingbranche in het bijzonder. Daarnaast gaat het rapport in op de voordelen van en belemmeringen voor data delen die in
interviews ter sprake zijn gekomen.
De projectgroep ziet deze verkenning als een aanzet om het openstellen van data op gang
te krijgen en het onderwerp te kunnen agenderen binnen de kabel-en-leidingbranche. Per
saldo is de verwachting dat het delen van data voordelen heeft voor de eigen organisatie,
voor de branche als collectief en voor de samenleving als geheel.
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