Van: Peter van de Ketterij
Verzonden: zaterdag 18 april 2020
Aan: Henk van Zelst
Onderwerp: beantwoording van uw vragen n.a.v. Datavisie

Geachte heer van Zelst,
N.a.v. de bij PS voorliggende DataVisie heeft u op16 april, namens uw fractie, nog 3 vragen gesteld die
ik in deze mail, mede namens Marcel Thaens, CIO graag wil beantwoorden.

1 Hoeveel middelen zijn er op dit moment binnen alle programma’s gereserveerd, dit buiten de
middelen die nu voor de DataVisie gevraagd worden?
Het reguliere budget op de begroting voor ICT betreft het programma Dienstverlening ICT. Dit budget
is o.a. bestemd voor het beheer van infrastructuur, licenties, support en dekking van o.a. ERPsystemen in huis zoals SAP en Corsa. Ook worden vanuit dit budget basisaspecten rondom
informatieveiligheid en e - dienstverlening gefinancierd. Voor vernieuwing: de doorontwikkeling van
ICT systemen is i.p. geen regulier budget beschikbaar, budget voor deze doorontwikkeling vormt
onderdeel van het zg Fiche Organisatie wat als budget gekoppeld is aan de voorliggende Datavisie:
dus voor wat betreft de middelen die ‘ICT’ gerelateerd zijn.
Voor wat betreft de andere programma`s op de diverse beleidsterreinen geldt dat middelen die
binnen programma's beschikbaar zijn voor specifiek data niet op deze manier zijn uit te splitsen.
Veelal wordt gebruik gemaakt van data en digitalisering om een beleidsdoel te bereiken, maar dit is
dan niet als aparte kosten opgenomen. In feite is dit in lijn met de Datavisie waarin we juist zoveel
mogelijk het gebruik willen decentraliseren en toepassen en opslaan waar het nodig is. Met de extra
middelen t.b.v. de Datavisie regelen we een overkoepelend hulpmiddel dat ons in staat stelt hier
verder op door te ontwikkelen dat ons in staat stelt hier verder op door te ontwikkelen zodat de
inhoudelijke programma's hier nog meer profijt van kunnen hebben.

2. Kunt u aangeven wat de “bewaartermijn” is van gegevens die verzameld gaan worden? En
hoe is de borging daarvan geregeld?
Er bestaat geen vaste bewaartermijn voor alle gegevens. Als provincie zijn wij gehouden aan de
archiefwet en de daaruit voortvloeiende selectielijsten. Als er bijvoorbeeld persoonsgegevens in de
data zijn opgenomen, worden deze niet langer bewaard dan noodzakelijk. Dit is conform de Algemene
Verordening Gegevensbescherming.
Veel van de data wordt verwerkt via ons data platform. Het platform wordt zo ingericht dat de
bewaartermijn van brongegevens kan worden ingesteld per bron. Dit platform hanteert de
standaarden conform de wetgeving, zoals o.a. de archiefwet. Wanneer er data op het data platform
ontsloten wordt, zal conform de archiefwet, met de dataeigenaar worden afgestemd wat de
bewaartermijn is.
3. Wat doen we met extra data die verzameld worden? Daarmee bedoelen wij data die
verkregen worden in een bepaald onderzoek, maar geen betrekking hebben op het onderzoek
waarvoor de data verzameld worden?

Het data platform werkt op basis van het data lake principe. Dit betekent dat databronnen volledig
ontsloten, een-op-een opgeslagen en beschikbaar gesteld kunnen worden voor toekomstig gebruik.
Dit wordt ruwe data genoemd en de opslag hiervan wordt de ruwe datalaag genoemd. De data in de
ruwe datalaag is een afgeschermde opslag. Niemand kan bij deze data, totdat de data nodig is voor
onderzoek, analyse of rapportagebehoeften. Cruciaal hierbij is het principe van doelbinding. Alleen
gerechtigde personen krijgen toegang tot deze gegevens. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden
met de AVG-wetgeving. De bewaartermijnen en back-up principes uit de voorgaande vraag, zijn op
deze ruwe opslag van toepassing. Indien data wordt verkregen met persoonsgegevens en deze data
met persoonsgegevens niet noodzakelijk zijn voor het onderzoek, worden deze
data/persoonsgegevens uiteraard (conform AVG) verwijderd.

Ik hoop u hiermee van dienst te zijn geweest,
Met vriendelijke groet,
Peter van de Ketterij
Programmamanager Dienstverlening ICT

