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(Big/Open) data, privacy, informatieveiligheid en samrt city.
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Op 29 september is de RIB openbaarheid van data in de openbare ruimte verschenen. In deze RIB
worden de 8 principes van de openbaarheid van data genoemd. Aangezien dit een groot
maatschappelijk onderwerp is dat de aankomende jaren een grotere rol zal innemen, vinden we
het wenselijk dat de raad, als volksvertegenwoordigend orgaan, de ruimte pakt om haar eigen
ideeën en zorgen over deze onderwerpen te uiten.

In te brengen
standpunt /
zienswijze fractie

Data, de beschikbaarheid van data, de privacy van onze inwoners en de veiligheid van data zal de
aankomende jaren uitgroeien tot één van de grootste uitdagingen voor de politiek. De
veranderingen binnen het sociaal domein en de hierbij gepaarde informatiestromen- en
informatie(on)veiligheid zijn enigszins onderwerp van debat en onderzoek maar ook de
ontwikkeling van de Smart City raken alle genoemde onderwerpen.

Discussiepunten

De discussiepunten zijn zeer open geformuleerd omdat we vooral een open debat willen. We
vinden het onderwerp te belangrijk om deze af te doen met een RIB. Zeker ook omdat diverse
partijen de afgelopen jaren zorgen hebben uitgesproken over vooral de privacy kant van de
ontwikkeling van de smart city.
-

Wat zijn de verschillende visies van de partijen op, (big/open) data, privacy en
informatieveiligheid?
Hoe staan de partijen tegenover de ontwikkeling van de smart city in relatie tot de in
punt 1 genoemde discussiepunten?
Hoe moeten we omgaan met het eigenaarschap van data en hoe borgen we dat
inwoners hiervan optimaal kunnen profiteren?
Hoe wordt gedacht over de acht principes over de openbaarheid en toegankelijkheid
van data in de openbare ruimte?
Welke kant willen we op met smart city? Wat willen we absoluut niet?

Vanwege het karakter van een open debat, roepen we andere partijen op om vooral ook eigen
discussiepunten in te brengen. De VVD sluit niet uit dat we na dit debat nog andere debatten
zullen agenderen die mogelijk meer gekanaliseerd zijn: een debat over privacy, een debat over
informatieveiligheid, een debat over data en een debat over smart city. In dit
agenderingsverzoek worden de vier onderwerpen samengepakt omdat het ook lastig is om aan
te geven waar je in dit brede debat nu echt moet beginnen.
Technische vragen

Vooralsnog geen.

