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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
De stand van zaken en voortgang van de in voorbereiding zijnde Datavisie
provincie Noord-Brabant.
Aanleiding
Onder invloed van snelle technologische ontwikkelingen (digitalisering) ontstaan
nieuwe mogelijkheden om data te verzamelen en gericht te gebruiken. Deze
ontwikkeling raakt ook onze provinciale (beleids)processen, op vrijwel alle
beleidsterreinen. De inzet van data (dataficering) draagt bij aan een efficiëntere
en effectievere wijze van ontwikkeling en uitvoering van beleid, en leidt
bovendien tot meer draagvlak en legitimiteit van het provinciaal beleid. Ook
biedt het kansen om te komen tot andere sturingsarrangementen. Er dienen zich
echter ook bedreigingen en uitdagingen aan, zoals het waarborgen van de
privacy van burgers en bedrijven en het zorgen voor informatieveiligheid. Een
provinciale Datavisie is nodig om kansen te kunnen benutten en risico’s in te
perken, ten aanzien van ons eigen informatie- en databeleid én vanuit de
maatschappij en maatschappelijke vraagstukken.
De Datavisie bouwt verder op de eerder in 2018 door uw Staten vastgestelde
strategische verkenning ‘Brabant digitaliseert, digitalisering in Brabant en de rol
van de provincie’. Bovendien zal de Datavisie het reeds bestaande interne ICTen informatiebeleid vervangen. Op deze manier geven wij tevens invulling aan
belangrijke aanbevelingen uit het rapport ‘Informatieveiligheid provincie NoordBrabant’ van de Zuidelijke Rekenkamer (ZRK), ten aanzien van het tegengaan
van de versnippering van informatie(beveiligings)beleid, het doorzetten van
verbeteracties en het strakker sturen op de naleving van kaders, richtlijnen,
procedures en werkafspraken.

Bevoegdheid
Wij informeren uw Staten vanuit onze uitvoerende rol over de stand van zaken
van de provinciale Datavisie, en uw Staten kunnen hiervan kennisnemen op
basis van uw controlerende rol.
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Kernboodschap

1. De provincie Noord-Brabant heeft behoefte aan een duidelijke en
ambitieuze Datavisie.
We beschikken, vanuit onze provinciale taken en op basis van onze
kennisfunctie, over veel data die ook voor andere partijen van grote waarde
kan zijn. Om kansen te benutten en risico’s te beperken die samenhangen
met de verdergaande dataficering, is een duidelijke en ambitieuze Datavisie
essentieel. Deze Datavisie helpt om dataficering beter te benutten in de
eigen werk- en beleidsprocessen (intern perspectief). Daarnaast vormt de
visie een goede basis om ontwikkelingen in Brabant ten aanzien van
dataficering te ondersteunen en aan te jagen (extern perspectief).

Een voorbeeld hoe data kan bijdragen aan nieuwe vormen van sturing:
Sommige steden werken met 3D geluidsmetingen. Bij evenementen
registeren sensoren het niveau van het geluid en ontsluiten dat via een
website ‘realtime’ voor zowel bewoners als voor de organisatoren van het
evenement. Beide partijen zien wat het maximale geluidsniveau mag zijn en
of er al dan niet sprake is van overschrijding. Het gevolg van deze
transparantie is dat bewoners minder snel naar de gemeente bellen als ze
denken overlast te ervaren. Organisatoren gebruiken de inzichten om te
zorgen dat ze onder het maximale niveau blijven. Transparantie leidt op
deze manier tot zelfsturing door organisatoren, meer draagvlak bij
bewoners en minder kosten voor de gemeente (minder handhavers nodig).
Ook voor de provincie zijn dergelijke (real time) inzichten relevant en
toepasbaar, bijvoorbeeld bij de inzet en toepassing van mobiliteit in relatie
tot de visie ‘Gedeelde mobiliteit is maatwerk’ en waar het gaat om
vergunningsverleningsprocessen (bijvoorbeeld in het domein van
Agrofood).
Om aan te sluiten op dit externe perspectief dient ook het interne ICT- en
informatiebeleid herzien te worden. De Datavisie geeft hier invulling aan en
draagt er zorg voor dat de versnippering van beleid ten aanzien van data
en informatieveiligheid wordt tegengegaan.
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2. Data gedreven werken is noodzakelijk om ook in de toekomst
maatschappelijke doelen te signaleren en uiteindelijk te realiseren.
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Dit is nodig om ook op langere termijn, binnen de context van de digitale
samenleving, als provincie publieke waarde te kunnen blijven leveren.
Cruciaal is het om het gebruik van data veel meer dan nu te verweven in
onze beleidsvoering en de keuzes die we daarbij maken.

Documentnummer

GS : 4473742
PS : 4477895

De Datavisie gaat in op onder andere:
De uitdaging waarvoor we gesteld staan als provincie in de digitale
samenleving, zowel kansen als bedreigingen;
Een nadere beschouwing van dataficering in een beleidscontext
De manier waarop dataficering kan bijdragen aan gedegen en
onderbouwde (beleids)keuzes;
Randvoorwaarden die in acht moeten worden genomen, zoals privacy,
ethische aspecten, archivering, kwaliteit van data, informatieveiligheid;
Vereisten ten aanzien van de interne organisatie, waaraan voldaan
moet worden om de visie uiteindelijk te kunnen realiseren (zoals het
opbouwen van deskundigheid en ervaring met data gedreven werken).
3. De Datavisie is een beleidslijn voor de ontsluiting, het gebruik en beveiliging

van data, die nader wordt uitgewerkt in een concrete Datastrategie.
De Datavisie is een startpunt, waarin een (grote) ambitie ten aanzien van
dataficering wordt vastgesteld voor de komende vijf jaar. Het brengt
daarmee meer lijn in wat we doen en geeft op strategisch niveau
uitgangspunten en kaders mee die ons in staat stellen keuzes te maken.
Nadat uw Staten de visie hebben vastgesteld, volgt nadere en praktische
uitwerking ervan in een concrete Datastrategie, onder mandaat van GS. Om
deze strategie dynamisch aan te kunnen passen aan de snel voortgaande
ontwikkelingen hanteren we daarvoor een tijdshorizon van twee jaar.
Consequenties

1. We streven naar een intern gedragen Datavisie die aansluit op externe
ontwikkelingen en ideeën van andere organisaties in ons netwerk.
Bij het opstellen van de Datavisie wordt gekeken naar de digitale agenda’s,
de visies en de voornemens van andere organisaties zoals andere
provincies, de VNG, het Rijk en de Waterschappen. Ook zijn vele
gesprekken gevoerd, zowel binnen als buiten de provincie, om te bezien
waar mogelijke verbeteringen mogelijk zijn en welke behoeften er leven
binnen en buiten de organisatie.
Vervolgens worden concepten van de Datavisie besproken met enkele
actoren buiten de provinciale organisatie, waaronder vertegenwoordigers
van de BOM, BrabantStad-partners (i.h.k.v. de summit Digitale Stad) en van
een andere provincie. Dit om onze visie te spiegelen aan ontwikkelingen in
de omgeving van de provincie.

3/5

2. De Datavisie sluit aan bij de eerder door uw Staten vastgestelde Agenda
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In juni 2018 hebben uw Staten ingestemd met de Agenda Digitalisering en
daarmee met het werken aan vier beleidsambities in dit kader. Het gaat om
1) het versnellen van maatschappelijke transitieopgaven door middel van het
proactief inzetten van digitale technologieën, 2) het versterken en uitbouwen
van de koploperpositie in de nieuwe data economie in Brabant, 3) het
bewaken van een open optimale connectiviteit in Brabant en 4) het
intensiveren van de inzet op provincie-interne digitalisering om het digitale
voorzieningen niveau ‘Fit for Future’ te maken.
De huidige Datavisie treedt niet in de plaats hiervan, maar bouwt hier juist
verder op door. De beschreven beleidsambities ten aanzien van
digitalisering blijven derhalve onverminderd gelden en passen binnen de
overkoepelende Datavisie. Wat de Datavisie aan deze ambities toevoegt is:
1) uitbreiding van het perspectief van digitalisering naar tevens een
focus op dataficering;
2) het inzetten op, het sterker dan nu, verbinden van activiteiten die zich
richten op Brabant (externe perspectief) en activiteiten die we binnen de
provinciale organisatie ondernemen om te zorgen dat we de vruchten
van digitalisering en dataficering kunnen plukken (interne perspectief).
3) Een versterking van de ICT governance binnen de organisatie
doordat het een einde maakt aan het momenteel versnipperde ICT- en
informatiebeleid.
Volgend uit het bovenstaande is dat er de komende jaren ook geïnvesteerd
zal moeten worden in digitalisering en dataficering binnen de provincie. Na
het Statenvoorstel Digitalisering (juni 2018) is gestart met het Fit For Future
budget (FFF), dat specifiek gericht was op het financieren van projecten in
de tweede helft van 2018 en 2019 om de ICT voorzieningen up-to-date te
brengen. Gezien het beschreven belang van digitalisering en dataficering is
investeren in de toekomst nu aan de orde. De komende bestuursperiode
kunnen grote stappen gezet worden om de provincie te transformeren naar
een datagedreven organisatie. Welke investeringen precies nodig zijn, is
vooraf niet precies te benoemen, gezien de snelheid van de technologische
ontwikkelingen.
Europese en internationale zaken
In de op te stellen Datavisie wordt uiteraard recht gedaan aan verplichtingen die
uit Europese wetgeving voortvloeien, denk aan de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) als richtinggevend kader.
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Communicatie
Rond de Datavisie vindt veel communicatie en afstemming plaats, zowel intern
als extern.
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Vervolg
De Datavisie ronden wij naar verwachting dit voorjaar af, en zullen wij
vervolgens ter vaststelling aanbieden aan uw Staten.
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De hoofdlijnen van de voorgenomen Datavisie en bestuurlijke keuzes die
daarmee samenhangen worden opgenomen in het overdrachtsdossier voor het
nieuwe bestuur. Indien op dat moment behoefte bestaat aan nadere informatie,
is deze beschikbaar.
Bijlagen
Geen

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Chief Information Officer: de heer dr. M. Thaens, (06) 18 30 30 05,
mthaens@brabant.nl.
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