
 

 

 

 

Motie (RvO Art. 27) 
 

Motie Vreemd aan de orde van de dag Open Data Haarlemmermeer 

De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op 26 april 2012, 

constaterende dat 
• Door middel van open data de digitale communicatie met burgers kan verbeteren, het imago van de 

gemeente op het vlak van creativiteit en innovatie versterkt, de dienstverlening verbetert, burgers in staat 
worden gesteld zichzelf te organiseren en grotere zelfredzaamheid te tonen, en zo een sterk gevoel van 
betrokkenheid en gemeenschapszin ontstaat; 

• de gemeente Haarlemmermeer belang hecht aan de actieve participatie van inwoners en ondernemers; 
• de gemeente Haarlemmermeer waarde hecht aan moderniseren door het gebruik van duurzame 

technologieën, zoals ook verwoord in het collegeprogramma; 
• de gemeente Haarlemmermeer over een grote hoeveelheid data beschikt, waarvan nut en waarde nog veel 

hoger kunnen zijn wanneer deze gegevens zoveel mogelijk vrij beschikbaar komen als open data; 
• de Wet Openbaarheid Bestuur, de Databankenwet, het Auteursrecht en de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens, alsmede de daaraan gerelateerde jurisprudentie, het door de overheid actief herbruikbaar 
online publiceren van informatie en data reeds als norm stelt, en de Europese Commissie actief werkzaam is 
om lidstaten naar die norm te laten handelen; 

• het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stimuleert dat op alle niveaus 
overheidsorganisaties data sets toegankelijk maken via data.overheid.nl; 
 

overwegende dat  
• wanneer data vrijelijk beschikbaar is, burgers in staat worden gesteld deze voor allerhande doelen te 

hergebruiken en zij op deze wijze kunnen bijdragen aan economische en duurzame activiteiten in onze 
gemeente; 

• actieve online openstelling van data op deze manier een positieve, innovatieve en constructieve impuls geeft 
aan alle gemeentelijke beleidsterreinen, juist nu budgetten in het algemeen onder druk staan; 

 
verzoekt het college het onderstaande principe te onderschrijven: 

• “open en toegankelijke data – data is openbaar, tenzij…” - de gemeente Haarlemmermeer zal zoveel als 
mogelijk toepasbare data, met inachtneming van de bescherming van persoonsgegevens en veiligheid, 
vrijelijk delen met burgers, organisaties en andere overheden; 
 

En verzoekt het college tevens op grond daarvan; 
• Voor medio september 2012 een verkenning uit te voeren zowel intern als bij externe bronnen (bijv: BiZa en 

VNG) naar; 
o het moment waarop het beschikbaar stellen van open data voor de gemeente Haarlemmermeer 

uitvoerbaar is; 
o de kosten van invoering 

• Met als doel de directe mogelijkheden die er zijn te gebruiken om meer data open beschikbaar te stellen; 
 

en gaat over tot de orde van de dag.  

Ondertekening:   

HAP 


