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Data ingewonnen in de openbare ruimte
Bestaande publieke belangen nieuwe publieke belangen
Rol overheid, welke spelregels horen daar dus bij?
Diverse instrumenten, een daarvan de
sensordataverordening
GI-beraad en met name vanuit gemeentes en VNG
enthousiast gereageerd met verzoek deze door te
ontwikkelen, in nauwe samenwerking met gemeentes
Werving gedaan 6 gemeentes gevonden voor werkgroep
3 bijeenkomsten concept klaar
Verspreiding en publiciteit voor verdere discussie en
polijsten

De juridische setting van
een sensordataverordening
§ Grondslag en bevoegdheid

– Het bestuur van een gemeente heeft de
bevoegdheid tot het vaststellen van regels inzake
de huishouding van de gemeente in de vorm van
gemeentelijke verordeningen, (124 van de
Grondwet)
§ Grenzen aan de bevoegdheid

– Benedengrens: de gemeentelijke huishouding stopt
waar de ‘particuliere sfeer’ begint: zaken die
zodanig de privésfeer van burgers betreffen dat ze
niet meer tot de huishouding van gemeenten
kunnen worden gerekend
– Bovengrens: niet in strijd met hogere regelingen –
dus bijvoorbeeld provinciale verordeningen,
formele wetten (dus goedgekeurd door het
parlement), regelingen van de Europese wetgever,
internationale verdragen etc.

Dilemma’s (1)
1.Doel
– Bescherming burgers
– Overzicht gemeente
2.Bereik
– Inwinnen door middel van sensoren
– In openbare ruimte
– Geen dynamische sensoren en geen camera’s
– College van B&W gemeente
– Verantwoordelijke: eigenaar onroerende zaak,
eigenaar sensor, exploitant?

Dilemma’s (2)
1. Uitgangspunten, plichten, sancties
– Je mag niet met sensoren data inwinnen in de openbare
ruimte, tenzij…
– Verantwoordelijke moet melden of vergunning hebben
voordat deze gaat inwinnen
– Melden in sensorregister, inclusief veranderingen
– Vergunning: B&W kan nadere voorwaarden stellen over
inwinning en over (rechten op) data
– Je moet je aan de regels houden, inclusief hogere
regels, anders…
2. Sensorregister
– Beheer door gemeente op basis van reglement
– Metadataregister, zoals Nationaal Georegister
– Gegevens in register openbaar en herbruikbaar

What is next?

§ Oplevering eindversie concept verordening eind
december
§ Verdere afstemming met partijen als VNG om
doorontwikkeling verder vorm te geven
§ Staat al live:
https://meteninhetopenbaar.locatielab.nl/deconcept-sensordataverordening/
§ Suggesties:
m.devries@geonovum.nl
0653897002

