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Mogelijke hergebruikswaarde startpunt

▪ EU High Value data lijst

▪ Hergebruikswaarde centraal

▪ Hergebruikswaarde in de EU impactstudie1

▪ Voortkomend uit bekende literatuur en casussen

▪ Dimensies beleidsmatig interessant voor de EU

▪ Aspecten per dimensie

▪ Indicatoren per aspect

▪ Zoals gezien door hergebruikers en dataproviders

▪ I.c.m. kosteninschatting dataproviders
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Open Data Institute Waardemodel

▪ Klimaatverandering en milieu: open data voor het begrijpen en 
verbeteren van milieucondities en voor klimaatadaptatie

▪ Economisch: BNP m.b.t. activiteiten gebaseerd op open data, 
arbeidsmarkteffecten van open data gebruik

▪ Innovatie en AI: nieuwe diensten gebaseerd op open data door vooral 
MKB

▪ Publieke dienstverlening: open data gebruikt m.b.t. toegang, efficiëntie 
en kwaliteit van publieke dienstverlening

▪ Intermediair gebruik: ontsluiting naar veel gebruikers, platforms voor 
combinaties, en resulterende toepassingen

▪ Sociaal: maatschappelijke baten (gezondheid, mobiliteit, 
rechtszekerheid), transparantie/verantwoording
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Opbrengstenbril

▪ Micro-economisch boven macro-economisch

▪ Meer doen betekent meer hergebruik

▪ Keteneffecten

▪ Beleidsrelevante betrokken derden
▪ Hoe helpt het de dataprovider / het beleidsdomein?

▪ Beperkt zicht
▪ Nieuw is vaak klein, bestaand niet verrassend
▪ Combinaties of in andere sector
▪ Genoeg versus compleet

▪ Klein telt op

▪ Geen 'next Google'

▪ Economisch effect meestal niet bij dataprovider, snel > inspanning

▪ Kwalitatieve effecten vaker wel

▪ Beleidsgerelateerde impact meest aansprekend
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IJsbreken voor lagere supermarktprijzen
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https://www.flickr.com/photos/aureobcn/29200087220/ pd

https://www.flickr.com/photos/aureobcn/29200087220/


Windsnelheden voor de energiebeurs

6https://www.flickr.com/photos/tonz/2608611538/ cc by nc sa

https://www.flickr.com/photos/tonz/2608611538/


Puntenwolken voor grondverzet
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https://www.flickr.com/photos/21878423@N03/33817569510 cc by nc nd

https://www.flickr.com/photos/21878423@N03/33817569510


BR, combinaties, 2e gebruik, en keten
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HVDL en INSPIRE

▪ 24 van de 34 INSPIRE thema’s vallen onder de HVDL

▪ Hiermee wordt INSPIRE een belangrijke open data bron voor de Europese 
dataspace

▪ HVDL vereisten borduren voort en zijn een aanvulling op INSPIRE

▪ Naast de open data verplichting ook vereisten voor publicatie van de data:

▪ Via API’s in machineleesbare formaten die beantwoorden aan de redelijke behoeften 
van hergebruikers.

▪ En in veel gevallen ook als bulk download

▪ Data in een open, machineleesbaar formaat (gangbaar of benoemd in verordening)

▪ Verschillende schaalniveau’s

▪ Actueel en historisch

▪ Beschikbaar maken documentatie
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Documentatie

▪ De metagegevens waarmee de data binnen het toepassingsgebied van de Inspire-
gegevensthema’s worden beschreven, bevatten ten minste de 
metagegevenselementen zoals uiteengezet in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 
1205/2008 van de Commissie.

▪ De metagegevens waarin de dataset wordt beschreven, moeten volledig zijn en op 
internet beschikbaar zijn in een open, algemeen gebruikt machineleesbaar formaat

▪ Gebruiksvoorwaarden

▪ Aanduiding HVDL

▪ Kwaliteit dienstverlening van de API

▪ De datasets worden beschreven in volledige en openbaar toegankelijke online 
documentatie waarin ten minste de gegevensstructuur en -semantiek worden 
beschreven. (zoals bijvoorbeeld de INSPIRE dataspecificaties)

▪ De datasets maken gebruik van in de Unie of internationaal erkende en openbaar 
gedocumenteerde gecontroleerde woordenlijsten en taxonomieën, voor zover 
beschikbaar.
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Datasets milieu

Veel meer dan INSPIRE !!!

▪ 19 INSPIRE thema’s 

▪ Daarnaast ook datasets die zijn geproduceerd of gegenereerd in het 
kader van 30 milieu directives

▪ Daarnaast ook alle milieu-informatie als gedefinieerd in artikel 2 van 
Richtlijn 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad; 

▪ de toestand van elementen van het milieu, zoals lucht en atmosfeer, water, 
bodem, land, landschap en natuurgebieden,… 

▪ factoren, zoals stoffen, energie, geluid, straling of afval…

▪ maatregelen (met inbegrip van bestuurlijke maatregelen

▪ …
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Datasets die zijn geproduceerd of gegenereerd in het 
kader van:
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Datasets die zijn geproduceerd of gegenereerd in het 
kader van:



Factsheets HVDL

▪ API’s

▪ Uitgangspunten voor de HVDL implementatie

▪ Historische data

Beschikbaar via: https://docs.geostandaarden.nl/eu/hvdl/

14



API’s

Wat zijn Application Programming Interfaces (API’s):

ODD Overweging (32)

▪ ... Een API is een reeks functies, procedures, definities en protocollen voor 
communicatie van machine naar machine en de naadloze uitwisseling van 
gegevens. 

▪ API's moeten worden ondersteund met duidelijke technische documentatie 
die volledig en online beschikbaar is. 

▪ Waar mogelijk moeten open API's worden gebruikt. 

▪ Er dienen door de Unie of internationaal erkende standaardprotocollen te 
worden toegepast. 

▪ API's kunnen verschillende niveaus van complexiteit hebben, gaande van een 
eenvoudige koppeling met een databank voor het opzoeken van specifieke 
datasets over een webinterface tot een meer complexe opzet…
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API’s

Wat zijn Application Programming Interfaces (API’s):

▪ Definitie API in IR HVDL:
"een set functies, procedures, definities en protocollen voor communicatie tussen 
machines en de naadloze uitwisseling van data.“

▪ Wel moet het gaan om IR HVDL art 3: 
"functionele API's overeenkomend met de redelijke behoeften van hergebruikers".

▪ IR HVDL annex thema geodata, aardobservatie en milieu en mobiliteit:

“The datasets shall be made available for re-use through application programming 
interfaces (‘APIs’) 
Such as direct access download services based on Directive 2007/2/EC.”

Conclusie: een WFS met filter encoding (direct access download services) wordt in ieder geval gezien
als API
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API’s

M.b.t. INSPIRE implementatie van de network services voor de HVDL:
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INSPIRE ‘network service’ API Bulk-download

OWS: WFS, WCS, SOS X X

OGC API: STA, API Features X X

Atom feeds X



API’s

▪ Advies:

▪ Datasets ontsloten via INSPIRE ‘direct access download services’, zijn HVDL 

API’s.

▪ Geen voorgeschreven technische implementatieregels vanuit ODD en HVDL, 

maar wel een verwachting dat API’s meegroeien met de redelijke wensen van 

hergebruikers. 

▪ Implementeer en stimuleer derhalve het gebruik van REST API’s conform de 

Nederlandse API-strategie en conform de OGC API standaarden zoals STA en 

OGC API features (INSPIRE Good Practises). 

▪ Volg ook de brede Europese ontwikkelingen op het gebied van API 

implementatie en zorg dat de Nederlandse API belangen worden gewaarborgd. 
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https://docs.geostandaarden.nl/api/API-Strategie/


Uitgangspunten HVDL implementatie

▪ Hergebruik van de INSPIRE implementatie uitgangspunten voor HVDL?

▪ Wat zijn de INSPIRE uitgangspunten :

▪ Uitvoeringslasten zo laag mogelijk

▪ Programmatische aanpak, waarbij gestuurd op:

▪ het realiseren van gemeenschappelijke voorzieningen (zoals het NGR en het INSPIRE 
aanmerkingsregister) 

▪ technisch goede implementaties

▪ minimale impact voor dataproviders:
enkel aanmerken van de eigenaar van de meest geschikte dataset

19



INSPIRE uitgangspunten - data

Uitgangspunten voor het ontsluiten van data:

• Maximaal gebruik maken van de basisregistraties en hun landelijke voorzieningen: 

in de wet/verordening aangewezen beheerder van de LV-BR verantwoordelijk voor implementatie.

• Maximaal gebruik maken van andere landelijke portalen of centraal beheerde 

gegevensverzamelingen:

gegevens leverende instanties verantwoordelijk, 

maar aanbeveling om de ontsluiting van de betreffende data via het centrale landelijke portaal te 

realiseren.

• Alleen de meest geschikte datasets ontsluiten in plaats van alle datasets die onder thema 

voorkomen:

De dataprovider is verantwoordelijk voor de implementatie.
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INSPIRE uitgangspunten - voorzieningen

▪ Het INSPIRE aanmerkingsregister voor het vastleggen van de INSPIRE 
verplichtingen.

▪ Het Nationaal Georegister (NGR) is het Nederlandse INSPIRE 
knooppunt waar metadata van de INSPIRE dataset, met koppelingen 
naar dataservices, wordt gepubliceerd.
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Implementatie scenario’s HVDL

A. Geen hergebruik van INSPIRE uitgangspunten:
▪ alle datasets die onder de HVDL vallen conform HVDL worden ontsloten.

▪ INSPIRE thema’s: alle datasets die onder betreffende INSPIRE thema’s vallen, worden ontsloten 
in plaats van de meest geschikte dataset

B. Prioritering:
▪ Datasets worden geprioriteerd ontsloten op basis van de bestaande of verwachte 

gebruikswaarde.

C. Hergebruik INSPIRE uitgangspunten:
▪ Toepassen op de onder de HVDL vallende INSPIRE thema’s die niet verder zijn gespecificeerd.

▪ Betreft de HVDL-thema’s Aardobservatie en milieu en Mobiliteit.

▪ Alleen meest geschikte dataset

▪ Gebruik maken van landelijke voorzieningen

-> HVDL ook minimaal geïmplementeerd
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HVDL voorzieningen

▪ Advies:
Nationaal Georegister (NGR) gebruiken voor het ontsluiten van de 
metadata van de datasets:

▪ Deze metadata bevat ook de geospecifieke metadata . 

▪ Datasets automatisch toegevoegd aan het Nederlandse open data portaal: 
data.overheid.nl.

23



Historische data

▪ Afhankelijk van het HVDL-thema verschillende eisen m.b.t. historie.

▪ HVDL-thema Aardobservatie en milieu:
“De meest recente datasets en de historische versies van datasets die beschikbaar 
zijn in machine leesbaar formaat op alle generalisatieniveaus die beschikbaar zijn 
tot de schaal van 1 op 5 000 en die gecombineerd de gehele lidstaat bestrijken.” 

▪ HVDL-thema Meteorologische data:
bij de klimaatgegevens gevalideerde observaties “alle gedigitaliseerde historische 
gegevens”. 

▪ HVDL-thema Statistiek: 
“de tijdsreeksen beginnen uiterlijk op de datum van toepassing van de 
desbetreffende rechtshandeling die in de tabel is opgenomen”.
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Historische data

▪ Vraag: Levert elke verandering aan de inhoud van de data van de 
dataset een historische dataset op?

▪ Reactie EU commissie:
▪ De benadering van historische gegevens zal waarschijnlijk per sector verschillen. 

▪ Mogelijk verschilt de benadering ook tussen lidstaten binnen één sector, aangezien de 
uitvoeringsverordening tot doel heeft de manier waarop relevante overheidsinstanties hun 
gegevens beheren niet te verstoren. 

▪ Verschillende fora van relevante sectorale deskundigen zijn een goede ingang om aan te dringen 
op een meer geharmoniseerde aanpak in de gegeven sectoren.
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Historische data

▪ Advies:

▪ HVDL-thema Statistiek: 

▪ Uitgaan van de vereisten zoals genoemd in de desbetreffende wetgeving en een startdatum voor 

tijdsreeksen uiterlijk op de datum waarop deze van toepassing is. 

▪ Advies is om deze vereisten te volgen, en indien machine leesbare gegevens die verder terug gaan 

voorhanden zijn ook die beschikbaar te stellen. 

▪ HVDL-thema’s Aardobservatie en milieu en Meteorologische data:

▪ Geen wettelijke kaders

▪ Data op eenzelfde manier ontsluiten als in de lidstaat

▪ HVDL-thema’s Aardobservatie en milieu:

▪ Advies is wel overeenstemming proberen te bereiken op EU-niveau om hergebruik gemakkelijker te maken. 

26



(Denk)sjabloon impactanalyse

▪ Beschrijft voorgaande:
▪ Potentiële opbrengsten meenemen

▪ Scenario's in scope data (AO/milieu, mobiliteit)

▪ Verschillen in technische keuzes (APIs, formaten)

▪ Zie tabel als denksjabloon
▪ Op ieder relevant kruispunt vragen te stellen,

▪ Ook t.a.v. mogelijk effect op hergebruik

▪ Meenemen in impactanalyse

▪ Niet limitatief

▪ Onderscheidt eenmalige & herhalende 
inspanning

▪ Om te vergelijken, niet om nu te kiezen
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Geonovum
T 033 460 41 00

E info@geonovum.nl

I www.geonovum.nl

bezoekadres

Barchman Wuytierslaan 10

3818 LH Amersfoort

postadres

Postbus 508

3800 AM Amersfoort

Bedankt!
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