IN 13 STAPPEN NAAR
MAATSCHAPPELIJKE
MEERWAARDE
VAN SENSOREN
Maatschappelijke
meerwaarde

Technische
afwegingen

Juridische
afwegingen

Ethische
afwegingen

Rol van de overheid
Beleidsvraag en rol
van sensordata

Maatschappelijke
opgave

Noodzaak tot inzet
van een sensor

Schematische weergave van het model voor maatschappelijke meerwaarde van een sensor

Van de overheid mag in ieder geval verwacht worden dat zij het
goede voorbeeld geeft en dus moet iedere sensor die door de
overheid wordt ingezet een maatschappelijke meerwaarde
vertegenwoordigen. De inzet van de sensor moet gekoppeld
zijn aan het oplossen van een maatschappelijk vraagstuk en
dus bijdragen aan (het creëren van) een schonere lucht, snellere
doorstroming van verkeer of een veiligere wijk. Wanneer de
maatschappelijke meerwaarde van een sensor er niet (meer) is,
moet deze sensor gedeactiveerd of verwijderd worden.

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Wat is de beleidsvraag
waarvoor je op zoek
bent naar data?

Welke data kan helpen
om deze vraag te
beantwoorden?

Welke Maatschappelijke Meerwaarde biedt
de inzet van deze sensor bij het werken aan
een of meerdere maatschappelijk opgaven
van onze provincie?

Stap 5

Stap 4

Kan de benodigde data (op
realistische wijze) zonder inzet
van sensoren verkregen worden?

Nee

Stap 6
Voor welke andere maatschappelijke
opgaven binnen de PNB is deze data
wellicht relevant? Is een koppeling
gemaakt met de betrokken programma(’s)
en is/zijn deze geïnformeerd/betrokken?

Is de benodigde data
al beschikbaar in (een)
andere bron(nen)?

Nee

Ja

Ja

Einde stappenplan

Einde stappenplan

Stap 7

Stap 8

Wat zijn de relevante stakeholders bij
de inzet van deze sensor(en) in deze
maatschappelijke opgave(n)?

Vanuit welke rol(len) moeten we deze inzet als provincie benaderen en wat
zijn onze taken daarbij?

• Interne stakeholders
(binnen PNB-organisatie)
• Externe stakeholders 
(andere overheden en samenleving)

Rechtmatige overheid
(taken zijn bijv. toezicht houden
en/of handhaven)

Netwerkende overheid
(bijv. regisseren en/of verbinden)

Participerende overheid 
(bijv. stimuleren en/of
faciliteren)

Presterende overheid
(bijv. versimpelen en/of
optimaliseren)

Stap 11

Stap 10

Stap 9

Welke ethische afwegingen zijn
van belang bij inzet van deze
sensor in deze maatschappelijke
opgave(n)?

Welke juridische afwegingen
zijn van belang bij inzet van deze
sensor in deze maatschappelijke
opgave(n)?

Welke technische afwegingen
zijn van belang bij inzet van deze
sensor in deze maatschappelijke
opgave(n)?

Stap 12

Stap 13

Checkvragen:
wordt aan alle randvoorwaarden voor inzet van sensor(en) met maatschappelijke
meerwaarde voldaan?

Plan van aanpak:
hoe en waar wordt de sensor
geïmplementeerd? Hoe wordt
beheer en onderhoud geborgd?
Hoe en waar wordt de data
opgeslagen en ontsloten?

Menselijke maat
geborgd

Sensoren bewust
en gericht ingezet

Sensordata correct
(her)gebruikt

Sensoren geregistreerd
en burgers geïnformeerd

Sensordata veilig
verwerkt en opgeslagen

Presterende
overheid

Netwerkende
overheid

Participerende
overheid

Rechtmatige
overheid

MOGELIJKE VRAGEN BIJ
TECHNISCHE, JURIDISCHE
EN ETHISCHE AFWEGINGEN
IN DE VERSCHILLENDE ROLLEN
VAN DE OVERHEID

Technische afwegingen

Juridische afwegingen

Ethische afwegingen

Is data al beschikbaar/op een andere
manier te verkrijgen/ in te kopen?

Voldoet verwerking, opslag en
ontsluiting van de sensordata aan
de AVG en BIO-richtlijnen

Is de inzet van de sensor in de publieke
ruimte proportioneel te noemen?

Is real-time monitoring t.b.v. een kortcyclisch proces noodzakelijk?
Hoe kan privacy by design zo effectief
mogelijk worden toegepast?

Zijn er wet- en regelgeving en kaders
voor de inzet van sensoren door
private partijen in de publieke ruimte?

Wordt de digitale infrastructuur zoveel
mogelijk in eigen beheer gehouden?

Is er voldoende ruimte voor flexibiliteit
in geval van een tijdelijk experiment of
pilot?
Is inspraak in technische keuzen en
ontwikkelingen geborgd in de
samenwerkingsovereenkomst(en)?

Is er voldoende ruimte voor flexibiliteit
in geval van een tijdelijke experiment of
pilot?
Is inspraak in technische keuzes en
ontwikkelingen geborgd in de
samenwerkingsovereenkomst(en)?

Is data al beschikbaar/op een andere
manier te verkrijgen/in te kopen?
Is de datavraag gekoppeld aan
meetbare doelstellingen van de PNB
Is de ICT-architectuur geschikt voor
opslag, archivering en ontsluiting van
grote hoeveelheden data?

Is er een intentieverklaring en/of
samenwerkingsovereenkomst waarin
gezamelijk doelen, rechten en
plichten worden vastgelegd?
Is een extra ‘’dataparagraaf’’
opgenomen om eigenaarschap en
beheer door derde partij te borgen?

Is er een intentieverklaring en/of
samenwerkingsovereenkomst waarin
gezamelijke doelen, rechten en
plichten worden vastgelegd?
Is eigenaarschap en beheer van data
door de PNB geborgd?

Voldoet verwerking, opslag en
archivering van de data aan de BIOrichtlijnen?

Worden vrijheden en democratische
grondrechten gerespecteerd?
Worden burgers juist en volledig
geïnformeerd over de inzet van de
sensor in de publieke ruimte?

Zijn de private partijen in de samenwerking gedegen onderzocht op
intenties en betrouwbaarheid?
Wordt transparantie over doel en
inzet, technologie en visie van de
samenwerkende partijen geborgd?

Zijn de private partijen in de samenwerking gedegen onderzocht op
intenties en betrouwbaarheid?
Wordt transparantie over doel en
inzet, technologie en visie van de
samenwerkende partijen geborgd?

Zijn doelen gesteld in lijn met de
maatschappelijke functie van de PNB?
Wordt eerlijk en open gecommuniceerd
over de inzet van sensoren en het
gebruik van sensordata?
Is de sensordata beschikbaar conform
het Open Data Beleid?

