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1. Inleiding  
“Technologie hoeft ons niet te overkomen, we kunnen het zelf vormgeven”1  

Onze samenleving verandert in een sneltreinvaart en dat is mede te danken aan de rappe 

digitalisering van ons leven. Je zou kunnen zeggen dat de volgorde ervan een omgekeerde is 

geweest. Immers, we hebben in onze samenleving de mogelijkheden van (slimme) technologie 

omarmd, zonder daarbij al te veel stil te staan bij gewenste grenzen en ethische vraagstukken. Met 

een doordenderende ontwikkeling van de digitale samenleving, is het moment gekomen om na te 

denken over uitgangspunten hoe om te gaan met technologie, digitalisering en het genereren en 

gebruiken van data zodat we onze samenleving bewust kunnen vormgeven.             

In navolging van diverse discussies op nationaal niveau, heeft de VNG het initiatief genomen om, 

samen met gemeenten, een basis te creëren die breed gedragen wordt. Verschillende gemeenten 

hebben hun krachten en kennis gebundeld, om te komen tot een document met principes, waarmee 

we een uniform signaal afgeven richting markt én inwoners van Nederland. Het resultaat is het 

document Principes voor de digitale samenleving.  

2. Besluitpunten college 

Het instemmen met (het document) Principes voor de digitale samenleving (VNG) en dit te 

bevestigen tijdens de stemming hierover in de BALV van 29 november 2019.   

 

3. Beoogd resultaat 
Het aannemen van een document met uitgangspunten (Principes voor de digitale samenleving) dat 

dient als leidraad voor digitalisering van Haarlem en Zandvoort en de Digitale Transformatie van de 

gemeenten Haarlem en Zandvoort als organisatie.   

4. Argumenten 
We zien het document Principes voor de Digitale Samenleving (VNG) als basis dat verder kan worden 

gedetailleerd en toegepast op de gemeenten Haarlem en Zandvoort, een geval van broad concept, 

local flavor dus. Het is wenselijk om op lokaal niveau zorgvuldig met onze verantwoordelijkheden 

omtrent digitalisering om te gaan, en zodoende invulling te geven aan uitgangspunten hierover. De 

gemeente staat immers dicht bij inwoners en de invloed ervan is direct in de stad merkbaar. Aan de 

hand van gebeurtenissen in onze stad die betrekking hebben op de Digitale Transformatie kunnen de 

genoemde uitgangspunten in het document Principes voor de digitale samenleving worden 

aangescherpt en toegespitst om de specifieke situatie van Haarlem en Zandvoort.  

 

 

                                                           
1
 Kees Verhoeven, Techvisie 2.0 (2019).  
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De vijf principes die door de VNG (werkgroep) zijn geformuleerd luiden als volgt:  

I.Van maatschappelijke waarde  

Dataverzameling en -gebruik in de openbare ruimte moet ten dienste staan van het maatschappelijk 

belang en bijdragen aan de leefbaarheid van dorpen en steden.  Gemeenten stimuleren andere 

partijen om dit ook voorop te stellen.  

II.  Rechten over data geregeld  

Data is open, inzichtelijk en gedeeld, tenzij wet- en regelgeving, veiligheidsrisico’s of 

beschikkingsrechten op de data dit beperken. Een individu heeft beschikkingsrecht op data over hem 

of haar en beslist of dit gedeeld mag worden met anderen en wat er verder mee gebeurt, tenzij wet- 

en regelgeving dit beperken. 

 III. Toegankelijke en veilige digitale infrastructuur  

De digitale infrastructuur voor dataverzameling en -(her)gebruik is voor iedereen goed beschikbaar en 

toegankelijk. De gebruikte technologie is veilig, inzichtelijk, koppelbaar en kent "open interfaces", 

"open protocollen”. Zij is ingericht conform wet- en regelgeving rond privacy en security en maakt 

gebruik van (open) standaarden.  

IV. Partijen verbonden  

Marktpartijen, instellingen, overheden en inwoners werken samen waar dat voor hen wenselijk, 

respectievelijk nodig is. Zij zijn allen leveranciers en/of gebruikers van netwerkvoorzieningen, de 

apparatuur, de connectiviteit en de ‘slimme’ diensten. Gemeenten regisseren en reguleren waar 

nodig en mogelijk, het gebruik, de toegang, de inrichting, beschikbaarheid en de veiligheid van de 

digitale infrastructuur.2  

V. Transparantie centraal  

Marktpartijen, instellingen, overheden en inwoners zijn zoveel mogelijk transparant over apparatuur 

en technologie in de openbare ruimte. Gemeenten stimuleren hen om dit te doen.  

 

 

                                                           
2
 Principes voor de digitale samenleving (definitieve versie, november 2019).  
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Om een beter beeld te schetsen van de werking van de uitgangspunten worden hieronder casussen 

aangestipt die momenteel spelen of naar verwachting op korte termijn gaan spelen. Deze casussen  

worden geplot op de hierboven beschreven toepasbare principes.  

1.  

Een van de principes in het document heeft de focus op transparantie en luidt als volgt.  

Marktpartijen, instellingen, overheden en inwoners zijn zoveel mogelijk transparant over de 

apparatuur en technologie in de openbare ruimte […].3 

Bovenstaand principe vindt aansluiting bij het traject inzake Sensorverordening4. De gemeente wil de 

mogelijkheden bekijken, zoals ook het principe over transparantie betoogt, om registratie van 

sensoren toe te passen. Dit sluit aan bij de kaders die we hebben afgesproken in de Nota 

Gegevensmanagement.5 

2.  

Onze gemeente staat op het punt om te starten met een project betreffende aanschaf van nieuwe 

scanauto’s. Plot je dit op het VNG document Principes voor de digitale samenleving, dan is daar 

onder meer het volgend principe over maatschappelijke waarde mee gemoeid:  

Dataverzameling en -gebruik in de openbare ruimte moet ten dienste staan van het maatschappelijk 

belang en bijdragen aan de leefbaarheid van dorpen en steden. Gemeenten stimuleren andere 

partijen om dit voorop te stellen.6 

In bovenstaand principe ligt besloten dat het belangrijk is om afwegingen te maken over wat goed is 

voor onze stad als geheel en het individuele belang van onder meer inwoners ervan. Het principe zet 

ons aan na te denken en onszelf vragen te stellen. Wat zijn de technologische mogelijkheden van een 

scanauto? Wat zijn onze wensen als gemeente? Waar trekken we de grens in wat we willen en welke 

afwegingen maken we daarvoor?  

Het principe over maatschappelijke waarde zet ons als gemeente aan om hierover na te denken. We 

hechten er belang aan om te vermelden, dat de lokale invulling ervan, de concrete belangen en de 

verschillende zwaarte van die belangen, iets is wat we als gemeente zelf kunnen en moeten invullen 

(aan de hand van casussen). Het eerdergenoemde broad concept, local flavors dus.  

                                                           
3
 Principes voor de digitale samenleving (definitieve versie 2019).  

4
 Geonovum, Rapport Op weg naar een sensorverordering: een praktische aanzet voor gemeentelijke 

regulering, eindversie (december 2018).  
 
5
 De Nota Gegevensmanagement sluit op zijn beurt aan bij de Nota Informatievoorziening ‘Transparant en 

veilig’ (2015).  
6
 Principes voor de digitale samenleving (definitieve versie 2019).  
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Zoals eerder gezegd, het document Principes voor de digitale samenleving dient als basis. Uitwerking 

ervan door structureel concrete casussen (in het heden en de toekomst) te plotten op deze 

uitgangspunten zorgt voor aanscherping ervan tot onze eigen lokale smaak. Dit is het belangrijke 

beginpunt, het (lokale) vervolg is aan ons als gemeente. Voor een goeddoordachte digitale 

transformatie en een toekomstbestendige digitale samenleving.  

Door instemming met het document Principes voor de digitale samenleving zetten we o.m. de 

ethische discussie op de kaart in onze organisatie en geven we aan de buitenwereld het signaal af 

ons bewust te zijn van onze verantwoordelijkheden omtrent technologie, digitalisering en data. 

Daarmee sorteren we voor op vragen over onze positie betreffende het onderwerp en voorkomen 

we op een nader moment in de toekomst geen gedegen antwoord te kunnen geven en daardoor 

imagoschade te lijden.  

5. Risico’s en kanttekeningen 
1. Bij niet instemming met het document Principes voor de digitale samenleving 

De huidige maatschappij kenmerkt zich door een opkomend besef dat we inzake technologie, 

digitalisering en data niet slechts moeten kijken naar wat we kunnen maar ook naar wat we 

willen. Stemmen voor een sterkere ethische discussie komen op. We hebben recent voorbeelden 

gezien waarbij organisaties (bijv. Facebook) ter verantwoording zijn geroepen voor het niet 

voeren van een ethische discussie omtrent gebruik van technologie en data (Willen we ook doen 

wat we kunnen doen met technologie en data?). Het risico dat ook aan gemeenten in de nabije 

toekomst vragen worden gesteld over omgaan met technologie, digitalisering en data is reëel. 

Het niet op een adequate manier kunnen beantwoorden van dergelijke vragen, leidt 

onherroepelijk tot imagoschade.  

2. Bij instemming met het document Principes voor de digitale samenleving 

Instemming met het document is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Als de gemeenten Haarlem en 

Zandvoort ervoor kiezen om in te stemmen met het document (en in navolging daarvan een 

lokale versie van het document) dan gaan we de verbintenis aan om bij onze projecten waarbij 

digitalisering aan de orde is, rekening te houden met de uitgangspunten die we samen hebben 

bepaald. Het spreekt voor zich dat dit toewijding vergt. Het is wel zo, dat we als gemeenten de 

vrijheid hebben om in onze lokale versie van principes, zelf te bepalen waar we in meer of 

mindere mate belang aan hechten.  

6. Uitvoering 
Op 29 november 2019 wordt het document Principes voor de digitale samenleving behandeld in de 

Algemene Ledenvergadering van de VNG (BALV). Bij instemming door een meerderheid van de 

gemeenten, wordt het document van kracht. Het advies is, om als gemeenten Haarlem en Zandvoort 

zijnde, tijdens de BALV in te stemmen met het document.  
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Het document Principes voor de digitale samenleving zal in onze gemeente dienen als leidraad en in 

de (nabije) toekomst navolging vinden als input in concrete trajecten.  

7. Bijlage 

Principes voor de digitale samenleving, definitieve versie (2019).  

 

 


