
Verhagen plaatst open data hoog op Digitale Agenda

Het Kabinet omarmt de 'Open Data'-gedachte. Gegevensbestanden van de overheid zouden via een portal zoveel
mogelijk openbaar moeten worden gemaakt, zodat creatieve ondernemers de overheidsdata kunnen hergebruiken voor
nieuwe diensten of voor het verbeteren van bestaande bedrijfsactiviteiten. Het voornemen wordt bekend gemaakt in de
vanmiddag te presenteren Digitale Agenda.nl van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie.

Naast het voornemen om te komen tot een open data-beleid bepleit minister Verhagen in de Digitale Agenda een recht
voor ondernemers om overheidsdiensten voortaan alleen nog digitaal af te nemen. Verbreding van de digitale
dienstverlening aan ondernemers staat in het kader van de vermindering van de administratieve lastendruk al jaren op de
politieke agenda, maar komt tot dusverre moeizaam van de grond.

Met het expliciet formuleren van een recht op digitale diensten hoopt Verhagen kennelijk meer druk op deze kwestie te
zetten. Volgens de Minister scheelt het 'een enorme papierwinkel' als ondernemers voortaan allerlei transacties met de
overheid via hun computer kunnen afhandelen. "Het is niet meer van deze tijd als je voor zaken zoals een vergunning
nog langs een loket moet. Dat kan anders, zodat ondernemers meer de ruimte krijgen om te ondernemen," aldus
Verhagen.

Data 'open tenzij'
Naast een recht op elektronisch zakendoen voor ondernemers wil het Kabinet dat de overheid z'n databestanden zoveel
mogelijk openbaar maakt. Daarbij zou moeten gelden dat gegevens vrij toegankelijk worden tenzij een aanwijsbaar
belang, bijvoorbeeld op het vlak van privacy, zich daar tegen verzet. Als voorbeeld van een zinnig hergebruik van
overheidsinformatie noemt de minister geo-informatie, waarmee ondernemers in de agrofoodsector hun voordeel kunnen
doen. 

Het kabinet komt in de loop van dit jaar met een programma om overheidsorganisaties aan te sporen alle bestanden die
daarvoor in aanmerking komen via een Open Dataportaal beschikbaar te maken van ondernemers en publiek. Daarbij zal
echter wel worden gelet op eventuele kosten die zijn gemoeid ‘met het omvormen van openbare informatie naar open
data’, schrijft de minister. Om vraag en aanbod rond open data op elkaar af te stemmen, willen EL&I en BZK in volgend
jaar een Kenniscentrum Open Data opzetten. Dit Kenniscentrum zal overheidsdata ook actief uitventen bij ondernemers
die er mogelijk waarde aan kunnen toevoegen. Verder zijn er plannen om ontwikkelaars via wedstrijden op te wekken
software te ontwikkelen rond overheidsgegevens.

Tal van andere actiepunten op agenda
De Digitale Agenda.nl beoogt een nationale uitwerking van de Europese plannen. Andere acties die er in aan bod komen
zijn:

diverse programma's om in 'topsectoren' als creatief, agrofood en logistiek slimmer te gaan werken met ICT

samenwerking met brancheorganisaties ten einde het MKB te betrekken bij Europese pilots voor ketendigitalisering

een onderzoek naar de maatregelen die nodig zijn om de energie-efficiëntie van ICT per 2030 te hebben verbeterd
met 50% ten opzichte van 2005

het creëren van helderheid voor de consument over hoe met zijn internetverkeer wordt omgesprongen en over
internetsnelheid die men feitelijk geleverd krijgt; 

opschoning van de circa 5 tot 10 procent door cybercriminelen misbruikte pc's in Nederland;

meer en beter gebruik van open standaarden;

volgend jaar begint een programma om het gebruik van cloudcomputing te bevorderen.

slechten van barrières voor grensoverschrijdend internetverkeer;

beschikbaar maken van extra etherfrequenties voor mobiel internet;

geld uittrekken voor ICT-onderzoeksinfrastructuur (7 miljoen euro);

in 2012 start een programma voor het verbeteren van de digitale vaardigheden van de beroepsbevolking.
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inzet van het buitenlandse postennetwerk voor het binnenhalen van ICT-investeringen.
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