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‘Vroeger’:

‘Stand alone’
“De BRO komt toch nooit!”



Databeleid Overheid/Provincie Zeeland: De nieuwe werkelijkheid

Open Source - Digitale Overheid



Software die met publiek geld is ontwikkeld moet zoveel mogelijk aan de samenleving 
worden teruggegeven. Dat is het uitgangspunt rondom het open source beleid van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Publiek belang
De overheid ontwikkelt software vanuit een publiek belang of een wettelijke taak. Deze 
software moet met de maatschappij of met andere overheden gedeeld kunnen worden. Dit 
principe wordt ook wel ‘open source’ genoemd. Open source betekent dat de broncode van 
bijvoorbeeld een website, programma of app, vrij beschikbaar is. Iedereen kan de broncode 
lezen en controleren. Daarnaast kunnen via open source licenties afspraken worden gemaakt 
over het (her)gebruik, zoals het aanpassen en verder verspreiden van de broncode.

Voordelen
Open source software kent verschillende voordelen. Zo kan de samenleving meekijken op de 
kwaliteit van de code, suggesties doen voor verbetering en de code aanpassen. Naast 
kwaliteitsverbetering kan open source software bijdragen aan minder verspilling, innovatie, 
meer economische bedrijvigheid, transparantie en informatieveiligheid.

Open Source - Digitale Overheid



OpenEarth

Concrete elementen / voorbeelden waterdomein:

Zoeken | Data overheid
Open Data portaal Zeeland - Provincie Zeeland

‘Plug and play’

Databeleid Provincie Zeeland

GrondwaterTools.nl

Onttrekkingsconsult Zeeland (openearth.eu)

FieldLogger

Catalogue interministériel de données géographiques
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Ervaringen / opmerkingen:

- Postgres GAR is overzichtelijke, geslaagde pilot
flexibel eigen voorportaal BRO
te verrijken met aanvullende gegevens

- Codelijst BRO niet compleet
afstemming BRO – IHW – PMB loopt

- Open Source werkt!
geen hobby maar beleid
weinig nieuws, maar hergebruik
groeimodel - samen kom je verder

- Basis op orde
directe levering aan bronhouder

(evt via bronhouderportaal)
data open incl. basisfunctionaliteit
PM: operationeel beheer

- Nu kopie BRO
verplicht gebruik BRO
t.z.t hybride via services (ook voor andere basisregistraties)



WELKE BRONHOUDERS EN LEVERANCIERS BOUWEN MEE?
Community voor samen organiseren · Common Ground Contactpersonen:

cj.hollebrandse@zeeland.nl
ew.crucq@zeeland.nl
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