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Beantwoording rondvragen 
19R.00292 
 
 
 

Van  : Wethouder W.J.P. Kok 

Portefeuille(s) : Automatisering, informatievoorziening 

Datum  : 04-04-2019 

Contactpersoon : W. Tempel 

Tel.nr. : 5902 

E-mailadres : w.tempel@oudewater.nl 

 

Onderwerp: Beantwoording rondvragen over nieuwe technologie 
 

Deze rondvragen zijn gesteld door de fractie van De Wakkere Geelbuik tijdens de vergadering van 
het forum Samenleving  van 28 januari 2019. 

 w.tempel@oudewater.nl

In de vergadering is afgesproken om deze vragen schriftelijk te beantwoorden. 

Beantwoording van de vragen: 
 

De vraag was: 
 
Wethouder Kok zegt toe het aangehaalde stuk door de heer Knol van Marleen Stikker te zullen lezen en 
hierop terug te komen richting gemeenteraad. 
 
Het antwoord is: 
 
Het betreft hier de zgn. VNG Atriumlezing waarin Marleen Stikker (directeur van de Waag Society) pleit voor 
het toevoegen van publieke waarden aan het gebruik van nieuwe technologieën : Uit het verslag : ” De 
informatiesamenleving staat op een kruising. Accepteren we nieuwe technologieën zonder nadenken, of 
bepalen we zelf of de innovatie gewenst is en zo ja, onder welke voorwaarden en met welke spelregels? 
Anders gezegd: leveren we onszelf uit aan het systeem? Of stellen we publieke en menselijke waarden als 
privacy, transparantie en zelfbeschikking voorop?” en “Eén van de uitdagingen is weer grip te krijgen op de 
data. Nu zijn de big data grotendeels in handen van de eigenaren van de servers. Stikker: “Voor 
wereldspelers als Google en Facebook is geen governance. De risico’s tonen zich regelmatig. We moeten 
dus oppassen met het privatiseren van publieke infrastructuur  en op zoek naar alternatieven. Afhankelijk 
van de functie is in veel gevallen ook decentrale dataopslag mogelijk. Voor lang niet alles zijn grote 
systemen nodig. “ 
Ook voor het garanderen van publieke waarden zijn commons nodig, vindt Stikker”.  (…)”Daar ligt wat haar 
betreft een schone taak voor de VNG. Directievoorzitter Jantine Kriens aarzelde niet de handschoen op te 
pakken.  De invoering van de Omgevingswet is een mooie casus om ermee te oefenen, meende zij. “Het 
integrale vergunningverleningsproces  vraagt om intensieve samenwerking en data-uitwisseling tussen de 
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betrokken partijen. Het is goed om commons voor publieke waarden en data te betrekken bij het opzetten 
van de organisatie en systemen”,  aldus Kriens. 
Een raadslid van een grote stad popelde om aan de slag te gaan. “Maar”, vroeg zij zich af,  “hoe organiseer 
je dat?” Stikker adviseerde om te starten met publieke opstootjes,  om de kennis te vergroten en 
bestuurders, ambtenaren en burgers bewust te maken van het vraagstuk.  Ze zegde toe om over een jaar 
terug te komen om met de aanwezigen de vorderingen te bespreken.  Daarmee was in zekere zin de eerste 
common geboren. “ 
 
Ik stel voor om vooralsnog de resultaten van de toegezegde  betrokkenheid van de VNG en de eventuele 
bruikbaarheid daarvan voor onze eigen situatie af te wachten 

Bijlagen: 
 

 

 

 

 

 

 

 

W.J.P. Kok  

wethouder 

 

 

 


