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Geroepen om op weg te gaan 
glimp van een mooie toekomst! 
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Woord vooraf 
Waar verschillende werelden, vakgebieden en mensen bij elkaar komen, gebeurt er vaak iets 
nieuws, iets verrassends. Er ontstaan nieuwe ideeën, nieuwe inzichten, nieuwe verbindingen, 
inspiratie en nieuwe energie. Hopelijk is dat ook het effect van het verhaal dat nu voor u ligt. 
Dit verhaal is een bescheiden poging om de complexe wereld van energie en klimaat steviger te 
verbinden met de wondere wereld van de informatievoorziening: het domein van databronnen, 
applicaties, portalen, dashboards, ICT-systemen en -vaak bevlogen- techneuten en “nerds”. 
We gaan zien en meemaken wat dit ons kan brengen. 
 
Veel dank ben ik verschuldigd aan de mensen, die de moeite hebben willen nemen om een 
eerder concept van dit verhaal van positief-kritische feedback te voorzien: Marjon Bosman 
(programmamanager doelbereik Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (NP RES)), 
Laris Noordegraaf (strategisch adviseur bij het Kadaster), Kim Hermans (ministerie Economische 
Zaken en Koninkrijkrelaties (EZK)), Marja Exterkate (programmamanager VIVET, Centraal Bureau 
Statistiek (CBS)), Martha Klein (vertegenwoordiger provincies in de programmaraad VIVET; 
gewaardeerd medewerker provincie Noord-Holland), Theo van Bruggen (liaison NP RES en 
Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO)), Pieter van Teeffelen (dierbare oud-collega, 
goede vriend en directeur DataLand) en Marcel Reuvers (eveneens dierbare oud-collega, wijze 
uit het Oosten, goede vriend en adviseur strategie en beleid bij het Kadaster). 
 
Waarom dit verhaal? En waarom nu? Het gonsde al een paar jaar ergens in mijn achterhoofd. En 
nu -met mijn pensionering in zicht- wilde ik graag mijn hoofd wat leeg maken. En daarnaast hoop 
ik dat met het delen van dit verhaal er hier en daar ook wat vonkjes overspringen en een aantal 
mensen zich geroepen voelen om als een soort moderne Gideonsbende samen op weg te gaan. 
En daarmee een belangrijke en betekenisvolle bijdrage te leveren aan een betere wereld voor de 
generaties na ons in het algemeen en onze eerste kleindochter Julia in het bijzonder.  
Alle goeds voor iedereen! Theo Overduin, Okkenbroek, september 2021. 
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1 INLEIDING EN CONTEXT 
 
1.1 The big picture 
In de 21-e eeuw zien we dat het steeds belangrijker wordt om een stevige brug te slaan tussen 
het (samen)werken aan maatschappelijke opgaven enerzijds en het optimaal benutten van data, 
informatie en kennis hierbij anderzijds. Dit samenspel wordt ook wel aangeduid als het 
noodzakelijke, maar in de praktijk o, zo lastige huwelijk tussen “opgavegericht werken” enerzijds 
en “datagedreven werken” anderzijds. In slecht Nederlands wordt dit ook wel aangeduid als 
“business-IT-alignment”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ook voor de complexe maatschappelijke opgave(n) op het vlak van de energie en klimaat geldt 
dat het gemeenschappelijk gebruik van kennis, informatie en data een belangrijke bijdrage kan 
(en moet) leveren aan de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de aanpak. 
Data worden immers niet voor niets en steeds vaker aangeduid als de olie en het goud van de 
21-e eeuw! 
 
In een tijd waarin nepnieuws steeds grotere vormen lijkt aan te nemen, diverse 
(belangen)groepen er in hun straatjes van pas komende eigen waarheden op na lijken te houden, 
meerdere mensen uitspraken doen als ‘wetenschap is ook maar een mening’ of ‘de corona-
pandemie is een complot’, is het een verademing wanneer er ook ruimte en erkenning is voor 
het belang van betrouwbare, feitelijk onderbouwde  en goed gedocumenteerde 
beleidsinformatie, data, kennis en wijsheid waarop je met elkaar kunt bouwen en vertrouwen.  
 
Tegelijkertijd valt evenwel op dat -ook in het domein van de energie en klimaat- de mensen en 
de werelden van opgavegericht werken (ook wel aangeduid met termen als ‘de inhoud’, beleid 
en uitvoering of simpelweg met ‘de business’) enerzijds en anderzijds die van het datagedreven 
werken (vaak ten onrechte of te beperkt aangeduid met termen als techniek, ICT, nerds, e.d.)  
elkaar op alle niveau’s (zowel op de werkvloer als in de board rooms) niet gemakkelijk en al 
helemaal niet als vanzelfsprekend weten te vinden. Kennelijk hebben beide groepen een geheel 
eigen kijk op de werkelijkheid, denken ze in andere kaders en terminologie, spreken ze andere 
talen, gebruiken ze ander jargon, waardoor ze elkaar niet of nauwelijks begrijpen. Dit leidt soms 
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(of best wel vaak?) tot wederzijdse frustratie en teleurstelling. De navolgende cartoon brengt 
deze spraakverwarring en vooral miscommunicatie treffend in beeld. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook in een recent artikel in het blad Binnenlands Bestuur1 is nu bijna een jaar geleden een 
indringend pleidooi gevoerd voor nauwere samenwerking en betere communicatie tussen de 
bevlogen mensen van de inhoud, de business, beleid en uitvoering enerzijds en de minstens zo 
bevlogen professionals uit de hoek van data, informatie, kennis en techniek / ICT anderzijds. In 
onderstaand kader enkele citaten uit dit boeiende artikel: 
 

“Door slim gebruik te maken van gegevens uit verschillende bronnen, ontstaan nieuwe inzichten.” 
“De kern is: wat wil je weten en waarom? En wat doe je als je het antwoord hebt?” 
“De crux is betere en beter onderbouwde beslissingen te nemen, als organisatie beter aan te sluiten 
op de maatschappelijke opgaven.” 
“Meest logisch is om te beginnen vanuit de maatschappelijke opgaven.” 
“Welk probleem willen we oplossen? Hoe vinden we de databronnen? Hoe analyseren we de data? 
Hoe rapporteren we inzichten zodanig dat deze daadwerkelijk bijdragen aan de besluitvorming? En 
wat is de waarde van de inzichten en acties?” 
“Directie en bestuur moeten het voortouw nemen om meer datagedreven te gaan werken.” 
“Het ligt voor de hand om te beginnen met domeinen waar je het meest buikpijn van hebt. Denk aan 
het sociaal domein, duurzaamheid, energie, mobiliteit en een leefbare woonomgeving.” 
“Er is een aantal belangrijke voorwaarden voor datagedreven werken….. data van goede kwaliteit …. 
goede analyse en interpretatie van data ……. borging van privacy en beveiliging….goed beheer van 
data”. 

 
  

 
1 Binnenlands Bestuur, 28-10-2020, blz. 22, essay “Gedreven door data”, auteurs Mark Huijben, Johan 
Posseth en Johan Strieker. 
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1.2 Iets dichter bij huis 
De in meerderlei opzichten complexe maatschappelijke opgaven van energie en klimaat kunnen 
mijns inziens alleen succesvol worden aangevlogen als er tussen het grote aantal betrokken 
partijen en organisaties sprake is van voldoende samenwerkingsbereidheid, een gedeelde 
ambitie, verbindend leiderschap en een robuust onderling vertrouwen. Voor dit laatste is -naast 
zaken als heldere rollen en posities in de samenwerking- ook het hebben van één gedeeld beeld 
over de werkelijkheid, over de voortgang van maatregelen en over de uitvoering van allerlei 
projecten van cruciaal belang. En dat lukt alleen maar als er sprake is van eenduidige, kwalitatief 
hoogwaardige en daarmee gezaghebbende data en databronnen, die ook nog eens voor 
iedereen toegankelijk zijn en bijgevolg breed benut kunnen worden.  
 
Transparantie en een gelijk en open speelveld zijn absoluut noodzakelijk. Vanuit dit besef is twee 
jaar geleden door de meest bij de energietransitie en de klimaatopgave betrokken en 
verantwoordelijke ministeries (EZK en BZK) een interessant en belangrijk programma gestart, 
namelijk Verbetering Informatie Voorziening Energie Transitie (VIVET). 
 

“Het doel van VIVET is dat alle relevante partijen toegang krijgen tot de informatie die zij nodig hebben 

om op efficiënte wijze én tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten hun bijdrage aan de 

energietransitie en de emissiereductie te kunnen leveren. Om die dienstverlening te kunnen bieden, zal 

het samenwerkingsverband een schakelfunctie moeten vervullen tussen de bronhouders van gegevens 

en de gebruikers van informatie.” 

 

Bron: Programmaplan VIVET, definitief, versie 1.0, 25 februari 2019. 

 
Ook in een ander, aanpalend belangrijk beleidsterrein, namelijk de zorg voor de fysieke 
leefomgeving, zien we een duidelijke ontwikkeling en (poging tot) verbinding van beleid en 
informatievoorziening. Enerzijds is er al een aantal jaren geleden vastgesteld dat de bestaande 
wet- en regelgeving op het terrein van de fysieke leefomgeving veel te ingewikkeld en veel te 
ondoorzichtig is geworden. Er zijn inmiddels ca. 25 wetten en bijbehorende regelgevende kaders, 
die allemaal over verschillende aspecten van de fysieke leefomgeving gaan. Zie dan maar eens als 
eenvoudige burger of initiatiefnemer door de bomen het bos. Vanuit dit besef is het nobele 
streven ontstaan om, in de vorm van een integrale Omgevingswet, tot verregaande 
vereenvoudiging te komen en tot veel betere dienstverlening aan en transparantie voor burgers, 
bedrijven en initiatiefnemers. Jarenlang was dan ook de centrale slogan rondom de 
voorbereiding van de nieuwe Omgevingswet: eenvoudig en beter! Samenvoeging van alle 
bestaande wetten in één nieuwe, alles omvattende Omgevingswet. Van meet af aan is aan dit 
ambitieuze en loffelijke streven de -eveneens loffelijke- ambitie gekoppeld om het nieuwe, sterk 
vereenvoudigde stelsel van beleid, uitvoering, vergunningverlening tot en met toezicht en 
handhaving te gaan ondersteunen met een eigentijds, fantastisch werkend en volstrekt geolied 
digitaal informatiesysteem, waarmee je met één klik op de kaart direct kunt zien wat je ter 
plekke wel of niet mag. En met nog één extra klik kun je vervolgens direct je vergunning 
aanvragen, waarna je -ideaaltypisch- per kerende post de vergunning in je mailbox zou kunnen 
vinden. Hoe mooi wil je het hebben! Een Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), in combinatie met 
een eenvoudig en efficiënt kader qua wet- en regelgeving: wie wil dat nu niet? 
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In 2015 verschenen vervolgens de eerste schetsen van het DSO. De term DSO werd daar 
overigens op dat moment nog niet aan gekoppeld. Die is pas ergens later tijdens de rit ontstaan. 
In 2015 heette het nog veelbelovend en spraakmakend: De Laan van de Leefomgeving. Met 
daarbij prachtige visualisaties en aansprekende vergezichten. 
 

 
 
Door als initiatiefnemer simpelweg te ‘shoppen’ langs een aantal ‘informatiehuizen’ (d.w.z. 
vindplaatsen, waar betrouwbare, bruikbare en juridisch houdbare data en informatie hapklaar 
worden aangeboden) weet je als burger of bedrijf direct waar je aan toe bent en of je jouw 
mooie plan op de door jou uitgekozen plek snel kunt realiseren of niet. En mocht het onverhoopt 
niet toegestaan zijn op de door jou beoogde locatie, dan word je gebeld door een begripvolle en 
meedenkende medewerker van je eigen gemeente en krijg je direct een aantal alternatieve 
locaties aangeboden, waar het wel zou kunnen en word je bij de hand genomen om alle 
vervolgstappen ook zo simpel mogelijk te kunnen zetten. Excellente dienstverlening, niet als 
theoretische dooddoener, maar gewoon werkend in de praktijk van alledag! 
 
Zo’n prachtig concept als de Laan van de Leefomgeving staat of valt natuurlijk met 
informatiehuizen, die super betrouwbaar moeten zijn, altijd actuele en volledige datasets 
moeten bevatten, zodat je daar met elkaar te allen tijde op kunt en durft te vertrouwen tot en 
met de Raad van State aan toe. Dus niet alleen bruikbaar, beschikbaar en betrouwbaar, maar ook 
nog eens -in juridische zin- bestendig! 
 

Energie 



8 
 

 

Samenvattend: in de verschillende, ook nog eens aanpalende maatschappelijke opgaven, 
namelijk die van de energie en klimaat enerzijds en die van de fysieke leefomgeving 
anderzijds, zie je dus hoe er serieuze pogingen worden ondernomen om daadwerkelijk de 
brug te slaan tussen inhoud en techniek, tussen business en IT, tussen beleid en uitvoering 
aan de ene kant en de wereld van data, informatie, kennis en wijsheid aan de andere kant. 
Oftewel tussen opgavegericht (samen)werken en datagedreven werken. 

 
 
1.3 Toenemend belang van informatievoorziening. 
De 21-e eeuw wordt ook wel de eeuw van de informatievoorziening genoemd. De hoeveelheid 
data neemt exponentieel toe en ook de mogelijkheden om van data tot informatie te komen (en 
van informatie tot kennis én van kennis tot wijsheid) maken een spectaculaire ontwikkeling door. 
Technieken als “data-mining” en de explosieve groei van algoritmes vormen hiervan 
waarschijnlijk nog maar het begin. En ondanks allerlei economische ups en downs groeit de ICT-
sector wereldwijd en ook in ons land nog steeds als kool (zie ook de nadere analyse op de 
werkgelegenheidsontwikkeling in ons land in bijlage 1). Een dag zonder data bestaat niet meer 
en staat gelijk aan een dag niet geleefd. Op kleine schaal zien we dat ook om ons heen: er zijn in 
Nederland al meer smartphones dan er mensen zijn en de eerste vraag van je opgroeiende 
kinderen als je met je gezin op vakantie wilt, is steevast: is er wel goed internet? Anders willen 
we er niet heen! Data en verbinding als eerste levensbehoefte. De tech-reuzen spinnen er garen 
bij en van hun exorbitante groei en winsten kunnen ze gemakkelijk allerlei nieuwe waanzinnige 
hobby’s zoals ruimtereisjes financieren (en uitvoeren). Sommigen beweren zelfs dat deze hele 
data-, informatie- en communicatie-ontwikkeling een nieuwe religie gaat opleveren: het 
dataïsme. Kijk daarvoor maar eens de VPRO-uitzending van het programma Tegenlicht terug van 
zondag 24 januari 20212. Indrukwekkend en misschien wel beangstigend tegelijk. 
Geef ons heden ons dagelijks algoritme in plaats van ons dagelijks brood. 
En meer van dit soort geheel nieuwe uitspraken zetten ons absoluut tot nadenken aan. 
Want deze spectaculaire ontwikkelingen roepen immers ook allerlei nieuwe (ethische en 
juridische) vraagstukken op (big brother, het alziende oog van de overheid, etnisch profileren, 
enz.). Dit type vraagstukken valt evenwel buiten het bestek van dit betoog en laten we hier dan 
ook -met spijt in het hart- verder buiten beschouwing (voor nu). 
 
Data en informatie zijn -hoe dan ook- het nieuwe goud of de nieuwe olie van de 21e eeuw. En ze 
bepalen in toenemende mate ook de overlevingskansen van allerlei bedrijven, instituties en 
(maatschappelijke) transities en bewegingen. Ik heb wel eens horen verluiden dat als een bank 
door ICT-problemen langer dan 6 uur uit de lucht is, de hele bank tegenwoordig niet meer 
bestaat. En voor sommige luchtvaartmaatschappijen blijkt het verdienmodel al lang niet meer 
alleen te zitten in het verkopen van stoelen c.q. vliegreizen, maar in toenemende mate het 
doorverkopen van allerlei -al dan niet verrijkte- persoonsinformatie en klantbestanden. En wie 
gewoon thuis één keer de zoekterm dakkapel inklopt, krijgt vervolgens ‘als vanzelf’ allerlei 
aanbiedingen van bouwmarkten op het scherm tot en met bedrijven die voor jou -met één druk 

 
2 https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2020-2021/technologie-als-religie.html 
 

https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2020-2021/technologie-als-religie.html
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op de knop- de benodigde vergunning zeggen te kunnen en te willen regelen. Dat kost dan een 
paar centen, maar dan heb je ook wat! 
 
Hoe dan ook: data en informatie zijn ook voor de uitdagingen en opgaven op het vlak van energie 
en klimaat van essentieel en toenemend belang. Zonder data, informatie en de communicatie 
die hier onlosmakelijk mee verbonden is, komt er van deze hele transitie naar alle 
waarschijnlijkheid niet heel veel terecht. Of omgekeerd gezegd: het is van levensbelang dat we 
ons realiseren dat we voor een succesvolle aanpak van de complexe opgaven op het gebied van 
energie en klimaat een samenhangend en robuust geheel van datavoorzieningen, 
informatieproducten en bijbehorende ‘governance’ absoluut nodig zullen hebben! 
Ik noem dat in het vervolg van dit verhaal de Energie Informatie Infrastructuur (EII). 
Er is -wat mij betreft- op dit vlak veel werk aan de winkel én we hebben daarbij weinig tijd te 
verliezen! Met het niet tijdig agenderen van deze boodschap (en dit vervolgens vertalen in een 
concreet en meerjarig handelingsperspectief) schieten we onszelf naar mijn overtuiging 
uiteindelijk op dramatische wijze in onze eigen voet! En we lopen als land misschien ook wel een 
enorme innovatie- en exportkans mis. 
 
Ter illustratie enkele voorbeelden van data- en informatielacunes, die nu al urgent zijn: 

1) Er is momenteel geen eenduidige, actuele, openbaar beschikbare en duurzame databron 
waaruit je een overzicht kunt halen hoeveel en waar er nu in ons land zonneweides liggen 
en/of waar zon-op-dak ligt (en hoeveel dat produceert). 

2) Hetzelfde geldt de facto ook voor wind-op-land. Wie daar een redelijk beeld van wil 
krijgen, is nu verplicht om een abonnement te nemen bij een particulier bedrijf 
(www.windstats.nl). 

3) Een actueel en betrouwbaar beeld van het aantal gebouwen (woningen en overige 
gebouwen in diverse soorten) dat nu al aardgasvrij is, is nu niet (via het CBS) verkrijgbaar. 

4) Inzicht per woning in Nederland wat er voor nodig is om (ooit) aardgasvrij te kunnen 
worden (technisch, inhoudelijk, financieel) ontbreekt. 

5) Veel data die nu bij regionale netbeheerders beschikbaar zijn (in het kader van hun 
bedrijfsvoering) zijn momenteel nog niet beschikbaar voor breder en gemeenschappelijk 
gebruik door meerdere / diverse partijen die betrokken zijn bij de energietransitie. 

6) Hetzelfde geldt voor wie een goed overzicht wil hebben van de momenteel in ons land 
aanwezige (regionale en locale) warmtenetten. 

7) Inzicht in de potentie en de locaties waar geothermie wellicht (op termijn en op een 
veilige manier) winbaar zou kunnen zijn, is nu niet of hooguit partieel / fragmentarisch 
beschikbaar. 

 
 
1.4 Contouren van een (energie) informatie-infrastructuur. 
De term informatie infrastructuur is al enkele malen gevallen. Maar waar hebben we het dan 
precies over? En hoe krijg je hier vat op? In ICT-land zijn hier uiteraard al boekenkasten over vol 
geschreven en allerlei stelsels, systemen, architecturen en vooral heel veel ingewikkelde platen 
en nauwelijks doorgrondbare schema’s ontworpen en uitgetekend. Zonder al dit technocratisch 
bevlogen denk- en puzzelwerk tekort of teniet te willen doen, lijkt het nuttig en vooral nodig om 

http://www.windstats.nl/
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schetsmatig een eenvoudige aanduiding van zoiets als een informatie-infrastructuur te 
presenteren, die wel begrijpelijk en aansprekend is met name voor niet-ICT-ers. 
 
Een poging dus om hiermee de brug te slaan tussen de business en de IT, de inhoud en de 
techniek. Opdat hopelijk als gevolg hiervan de beslissers en bestuurders vanuit de inhoud en 
vanuit hun verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke opgave gaan beseffen dat het ook en 
vooral in hun eigen belang is om -meer dan nu het geval is- te gaan sturen op data, op 
informatievoorziening, op gemeenschappelijk gebruik hiervan als basis voor samenwerking en 
voor onderling vertrouwen én als voertuig om uiteindelijk met elkaar tijdig de doelen te gaan 
bereiken, die we ook op het vlak van energie en klimaat hebben gesteld. 
 
Om een en ander goed te kunnen duiden, grijpen we hier als eerste terug op het werk van prof. 
Jan Grijpink, die in 1999 het boek “Werken met keteninformatisering” uitbracht. 
Wikipedia schrijft hierover het volgende: 
  

Het begrip informatie-infrastructuur is een term die binnen de keteninformatisering gebruikt 
wordt. Infrastructuur voor elektronisch vastgelegde gegevens wordt informatie-infrastructuur 
genoemd. Het is een containerbegrip voor verschillende algemeen bruikbare, permanent 
beschikbare basisvoorzieningen in een bedrijfsketen voor verwerking, opslag en transport van 
gegevens die gemeenschappelijk worden gebruikt door de samenwerkende organisaties in die 
keten. Het gaat dan over zowel technische faciliteiten, keteninformatiesystemen, gegevens en 
kennis en regelingen (Grijpink, 1999). 

Het tot stand brengen van een informatie-infrastructuur is moeilijk. Dit komt doordat organisaties 
zelf hun eigen gegevens beheren, waardoor gemeenschappelijke databanken tussen 
organisaties maar zelden mogelijk zijn. Zelfs in gevallen waarin het lukt, blijft telkens de 
discussie aanwezig over eigendom van gegevens, bevoegdheden en beheerstaken. Het 
ontbreken van formeel en eenduidig gezag is de belangrijkste factor. 

 
Een mooie en herkenbare samenvatting, die enerzijds te denken geeft (oeps, waar beginnen we 
aan), maar die tegelijkertijd ook hoop biedt! Die hoop ontlenen we vooral aan de laatste zin uit 
voorgaand tekstblok. Als er immers WEL sprake is van formeel en eenduidig gezag (en dus ook 
van een GEMEENSCHAPPELIJKE WIL en van hieruit voortvloeiend -breed geaccepteerd- 
LEIDERSCHAP en een breed gedeelde VISIE – DROOM – VERLANGEN) dan kan en zal het zeker en 
vast gaan lukken en bereiken we dat we de maatschappelijke opgaven rondom energie en 
klimaat succesvol kunnen aanpakken omdat we gezamenlijk de vruchten kunnen plukken van de 
informatie infrastructuur die we daar dan met elkaar voor hebben ontwikkeld (en die we daarna 
ook gezamenlijk duurzaam in de lucht weten te houden)! 
 
Maar even terug naar het begin. Als belangrijkste componenten / bouwstenen van een 
informatie-infrastructuur onderscheiden we de navolgende “blokken” / “containers”: 
  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Keteninformatisering
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ONDERDEEL VAN DE 
BEOOGDE (ENERGIE) 
INFORMATIE 
INFRASTRUCTUUR (EII) 

NADERE TOELICHTING 

DATA De bron van alle kennis. Vitale basis. Dient te allen tijde (en voor 
iedereen) bruikbaar, beschikbaar, betrouwbaar en bestendig te 
zijn. 

INFORMATIE Vanuit data kan (en moet) nuttige en waardevolle informatie 
worden afgeleid. Duiding en combinatie van data vergt specifieke 
kwaliteiten, vaardigheden en tools. 

FUNCTIONALITEIT Tools, applicaties, software, modellen, c.a. ten behoeve van de 
processen van dataverwerking en informatie-opbouw. 

PRESENTATIE Hier staat de vertaalslag van de informatie ten behoeve van het 
gebruik en de gebruikers van informatie (en data) centraal. 
Belangrijke aspecten zijn communicatie, begrijpelijkheid, heldere 
duiding, nuttige meta-informatie, effectiviteit, (heeft de 
gebruiker een goed antwoord op zijn of haar vraag gekregen), 
enz. Andere zaken betreffen de kanalen en de vormen (alles via 
een website, een portaal, een dashboard, of ook op hele andere 
manieren: persoonlijk contact, rapportages, enz.). 

BEHEER Dit wordt helaas vaak onderschat maar is absoluut cruciaal voor 
de werking en de effectiviteit van een informatie-infrastructuur. 
Zonder goed ingericht en professioneel beheer kun je maar beter 
helemaal geen ambitie hebben qua informatievoorziening. 

GOVERNANCE Ook dit is -net als beheer- van primair levensbelang. Het gaat hier 
om leiderschap, opdrachtgeverschap, eigenaarschap, aansturing, 
borging van continuïteit en effectiviteit, eindverantwoordelijk-
heid voor de inrichting van alle tactische en operationele 
processen (in het hieronder nader toe te lichten 9-vlaksmodel). 
Ook zaken als stakeholder- en omgevingsmanagement en 
strategische allianties (in en buiten ketens) horen hier bij. 

 
Het hiervoor aangeduide 9-vlaksmodel is mijns inziens zeer behulpzaam bij de ontwikkeling en 
exploitatie van een informatie-infrastructuur. Het model ziet er als volgt uit:  
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 Inhoud - business Informatie Techniek 

 
Strategisch 
 

 

  

 
Tactisch 
 

   

 
Operationeel 
 

   

  
Cruciaal is dat er in samenhang voldoende aandacht is voor elk van de 9 vlakken. En dat er 
doorleefd en (hartver)warm(end) opdrachtgeverschap en leiderschap is of komt vanuit de 
linkerbovenhoek! 
 
Bij dit alles hebben we ons vervolgens te realiseren dat een informatie-infrastructuur nooit een 
doel op zichzelf kan en mag zijn, maar dat het te allen tijde “slechts” een middel is om aan de 
informatie- en samenwerkingsbehoefte van gebruikers c.q. van de samenleving als geheel 
tegemoet te komen. 
 
In een schema en poging tot visualisatie komen we vervolgens tot de navolgende figuur. 
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2. WAT BETEKENT DIT NU CONCREET VOOR ENERGIE EN KLIMAAT? 
 
 
2.1 De maatschappelijke opgaven voor energie en klimaat. 
Hierover kunnen we relatief kort zijn. Deze opgaven zijn complex, veelomvattend, urgent en met 
een enorme impact op ons allemaal. Denk aan de diverse doelen uit ons eigen Nederlandse 
Klimaatakkoord, zoals onder meer: 

- duurzame en hernieuwbare opwek van elektriciteit 
- alle woningen (ca. 8 miljoen) en andere gebouwen (ca. 1 miljoen) aardgasvrij 
- verduurzaming van mobiliteit en transport 
- natuurinclusieve en klimaatneutrale kringlooplandbouw 

Het zijn stuk voor stuk geen eenvoudige inkoppertjes, die je even snel met elkaar kunt regelen en 
oplossen. Het zijn transities, die meerdere decennia in beslag zullen gaan nemen. Alleen al 
kijkend naar de termijnen en doelen die aan het klimaatakkoord in ons land zijn gekoppeld, 
hebben we het over de periode tot tenminste 2050. Het loont bijgevolg voluit de moeite om daar 
een robuuste energie informatie infrastructuur voor op te tuigen, die naadloos in het verlengde 
ligt van de nu via VIVET in gang gezette eerste kleine stapjes. 
 
 
2.2 VIVET als goede start en als eerste stap. 
Desalniettemin is het buitengewoon positief dat de ministeries van EZK en BZK drie jaar geleden 
de handen ineen hebben geslagen en het initiatief hebben genomen om het programma 
Verbetering Informatie Voorziening Energie Transitie (VIVET) op te tuigen en te voorzien van een 
budget van ca. € 1 miljoen per jaar voor een periode van 3 jaar (2019 t/m 2021). Dankzij VIVET is 
er ook aan de business-kant van energie en klimaat op nationaal niveau bewustzijn, besef, lef en 
(een begin van) leiderschap getoond om het onbekende landschap van data, informatie, kennis 
en hieruit voortvloeiende wijsheid proactief te betreden. En dat is pure winst. 
Tegelijkertijd staat voor mij -mede op basis van alle ontwikkelingen zoals geschetst in het vorige 
hoofdstuk én de in bijlage 1 uitgewerkte eerste voorlopige rekensommen- als een paal boven 
water dat het huidige VIVET-programma behalve noodzakelijk ook volstrekt ontoereikend is om 
ook maar in de verste verte te resulteren in een eerste werkende versie van de in paragraaf 1.4 
geschetste nationale Energie Informatie Infrastructuur. Daarvoor zal er naar mijn overtuiging op 
allerlei aspecten doorgepakt en opgeschaald moeten worden in de komende periode! 
De navolgende figuur visualiseert en schematiseert zowel qua tijdshorizon als qua scope hoe het 
huidige VIVET-programma zich in mijn ogen verhoudt tot de ambitie om in Nederland bij de 
aanpak van de maatschappelijke opgaven rond energie en klimaat tijdig te kunnen profiteren van 
een solide en robuuste energie-informatie-infrastructuur. 
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2.3 Doorontwikkeling van een Energie Informatie Infrastructuur (EII). 
De grote vraag is vervolgens: waar en hoe te beginnen. En in wat voor soort ordes van grootte 
moet je, bijvoorbeeld qua ontwikkelbudget, überhaupt denken als je hier serieus mee aan de slag 
wilt gaan. Dat is best wel een lastige vraag. Tegelijkertijd zijn er op basis van diverse 
ontwikkelingen, databronnen en enigszins vergelijkbare trajecten mijns inziens wel een aantal 
handvatten en aanknopingspunten te vinden. Deze heb ik opgenomen in bijlage 1 en verdienen 
het -wat mij betreft- absoluut om nader getoetst en aangevuld te worden. 
 
Uit bijlage 1 komt naar voren dat linksom of rechtsom aan elke serieuze (maatschappelijke) 
opgave, transitie of uitdaging een bijbehorende en intrinsiek onderdeel daarvan uitmakende 
informatie-uitdaging is verbonden, die minstens in de orde van grootte van enkele procenten van 
de totale inzet, omvang danwel investeringen ligt. 
Qua werkgelegenheid zien we bijvoorbeeld dat momenteel in ons land in algemene zin ca. 3,5 % 
van de werkzame personen actief is in de informatievoorziening c.q. de ICT-sector en dat dit 
percentage snel stijgt. En zelfs als we uitgaan van een zeer bescheiden raming, stel 1 % om een 
modern, eigentijds bedrijf of een actuele maatschappelijke opgave te voorzien van een goede en 
duurzame informatiebasis, dan nog komen we gemakkelijk uit op jaarlijkse bedragen, die een 
veelvoud zijn van wat er nu in het kader van het VIVET-programma voor een periode van een 
paar jaar beschikbaar is gesteld door de Ministeries van EZK en BZK. 
 
Mijn voorlopige conclusie is dan ook dat er stevig opgeschaald zal moeten worden. Op zichzelf 
hoeft dat niet direct en persé te leiden tot een hogere EZK-begroting, maar zou dit ook prima 
opgelost en ingevuld kunnen worden door binnen de bestaande financiële ruimte bij EZK voor 
energie en klimaat (i.c. beleidsartikel 4 uit de EZK-begroting) het nog nader te bepalen 
informatiedeel (minstens 1 %) voortaan expliciet te benoemen, ook als zodanig te oormerken en 
onder goede regie en leiderschap in te zetten om een volwaardige EII tot stand te brengen. 
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Als de wil hiertoe aanwezig is, kunnen we vervolgens echt aan de slag! 
Of, anders gezegd en dan meer in termen van het ooit gelanceerde en mij nog steeds 
aansprekende DSO-concept ‘Laan van de leefomgeving’: dan kunnen we het ‘informatiehuis 
energie en klimaat’ bouwen. Een comfortabel, gastvrij huis, waarin het goed toeven is, waar 
iedereen welkom is, met een prachtig uitnodigend terras aan de straatkant en een paradijselijke 
achtertuin. 
 
In hoofdstuk 3 daarom ter afronding een eerste set zo concreet mogelijke aanbevelingen, die er 
toe kunnen leiden dat de aanlokkelijke stip op de horizon gaandeweg alvast een klein stukje 
dichterbij zou kunnen komen en het verlangen om verder op weg te gaan iets kan groeien. 
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3. AAANBEVELINGEN EN HANDVATTEN VOOR EEN HANDELINGSPERSPECTIEF. 
 
Hoofdconclusie uit (en samenvatting van) het verhaal tot nu toe: 
 

Er hangt hoe dan ook een interessante, niet-vrijblijvende, betekenisvolle en -wat mij betreft- 
urgente vraag en uitdaging boven het netwerk van partijen die -ieder voor zich en met 
elkaar als collectief- verantwoordelijkheid dragen voor de maatschappelijke opgaven 
rondom energie en klimaat. Deze uitdaging betreft het wel of niet oppakken, realiseren en 
exploiteren van een duurzame en robuuste energie informatie infrastructuur! 

 
Dat ik overigens met deze conclusie niet alleen sta, blijkt onder meer uit het als bijlage 2 
bijgevoegde artikel “Omgang met energiedata vraagt om een nationaal plan”, d.d. 25 oktober 
2019, afkomstig van het Rathenau Instituut. En daarnaast is ook het in februari 2021 
gepubliceerde adviesrapport “Digitaal Duurzaam” van de Raad voor de Leefomgeving en 
Infrastructuur (Rli) een belangrijke steun in de rug!3 
 
Vanuit de hiervoor vermelde hoofdconclusie kom ik vervolgens tot een aantal aanbevelingen en 
een eerste set handvatten voor een handelingsperspectief. Gemakshalve ben ik zo vrij geweest 
om daar ook direct één of meerdere geadresseerde(n) toe te voegen. Dat maakt het wel zo 
praktisch en concreet. 
 
Ik heb geen enkele illusie dat de opsomming hierna volledig en compleet is en als het ware al een 
soort (begin van een) routekaart zou kunnen zijn om tot realisatie van een eerste werkende 
(mock-up) versie van de geschetste EII te komen. Maar elke stap in de goede richting brengt het 
uiteindelijke doel al wel een stukje dichterbij (en smaakt naar meer)! 
 

Aanbeveling – handvat voor een handelingsperspectief 
 

Geadresseerde 

1 Start in een open gesprek met de belangrijkste 
sleutelpartijen rondom energie en klimaat een traject 
om tot ‘coalition of the willing’ en een gemeen-
schappelijk lange termijn doel voor de informatie-
voorziening ten behoeve van energie en klimaat in 
ons land te komen 

EZK, samen met BZK, VNG, 
IPO, UvW, Netbeheer NL én 
een aantal ‘gangmakers’ 
zoals het verderop 
genoemde ‘dream team’ en 
partijen als de Raad voor 
Leefomgeving en 
Infrastructuur en het 
Rathenau Instituut 

2 Veranker binnen het ministerie van EZK tenminste op 
DG-niveau de (eind-)verantwoordelijkheid voor de 
ontwikkeling en exploitatie van de EII (CIO-EII?). 
 
 

SG-EZK 

 
3 Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur: “Digitaal Duurzaam”, februari 2021. 
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3 Reserveer op de EZK-begroting een nader te bepalen 
structureel bedrag voor ontwikkeling en exploitatie 
van de EII. Als schot voor de boeg kan gedacht 
worden in de orde van grootte van ca. € 10 à 15 
miljoen / jaar. Zonder geld geen Zwitsers. 
 
NB Dit is niet zozeer een extra kostenpost en zou m.i. 
prima gerealiseerd kunnen worden door het 
oormerken van een dergelijk budget binnen het 
huidige beleidsartikel 4 uit de EZK-begroting (en/of 
binnen de extra ruimte van ca. € 7 miljard die 
onderdeel uitmaakt van de EZK-begroting voor 2022 
en verder. 

SG-EZK 

4 Geef opdracht aan een consortium van 
gerenommeerde adviesbureaus om op basis van hun 
kennis en expertise tot een eerste houtskoolschets en 
realisatieplan voor een (eerste fase / versie van een) 
nationale EII te komen. 

EZK 

5 Laat een kritische evaluatie en inventarisatie van 
cruciale leerpunten uitvoeren van trajecten in ons 
land die enigszins vergelijkbaar zijn met de ambitie 
om in de komende decennia stapsgewijs toe te 
groeien naar een volwaardige en goed functionerende 
EII. Denk m.n. aan het DSO-traject, alle wijze lessen 
van de commissie Elias en van het Bureau ICT-
Toetsing (BIT). 

EZK + BZK 

6 Omarm en benut ook alle in ons land tot nu toe 
opgedane kennis en ervaring over verandertrajecten, 
transities, enz. 
Formeer een dream team met wijze vrouwen en 
mannen en daag deze uit om niet alleen vanaf de 
zijlijn mee te denken. 
 
NB Voor de hand liggende leden van zo’n dreamteam 
zouden kunnen zijn: Jan Rotmans (hoogleraar Erasmus 
Universiteit Rotterdam), Marjan Minnesma 
(boegbeeld Urgenda), Marco de Witte (o.a. partner bij 
HGRV, docent aan de EUR en in postdoctoraal 
onderwijs (AOG)), Floris Alkemade (nu nog 
Rijksbouwmeester en voorzitter van het College van 
Rijksadviseurs), Jan Jonker (Radboud Universiteit 
Nijmegen), Miriam Rasch (auteur boek Frictie, over de 
spanning tussen data c.q. dataïsme en ethiek) en 
Marleen Stikker (directeur De Waag, Amsterdam). 

EZK 
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7 Kies voor een stapsgewijze en te allen tijde 
gebruikersgerichte aanvliegroute voor de realisatie 
van de EII en benut daarbij ten volle de kracht van 
benaderingen zoals AGILE-werken. 

Alle direct betrokkenen 

8 Besef dat de ontwikkeling van een EII op zichzelf ook 
een complexe transitie en veranderopgave is, die 
alleen succesvol kan worden aangevlogen als er te 
allen tijde voluit het besef is dat -naast het 
basisparadigma van “gebruikers centraal” en 
“vraagsturing”- uiteindelijk de zogeheten “zachte 
factoren” keihard bepalend zijn voor de kans van 
slagen.4 

EZK + BZK 

  
  

 
4 Een absolute aanrader op dit vlak is het boek “De kunst van veranderen”, geschreven door Marco de 
Witte en Jan Jonker. 
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4. HET LAATSTE WOORD. 
 
Een document als dit, gevloeid uit de pen van een bijna gepensioneerde, atypische provinciale 
overheidsdienaar met langdurige ervaring op het snijvlak van business en IT, midden in de 
zomer, in een soort komkommertijd, vanaf een prachtige thuiswerkplek in het rustieke, Asterix- 
en Obelix-achtige dorpje Okkenbroek, midden in het prachtige Salland, waar rust en ruimte voor 
mens en natuur nog werkelijk iets voorstellen en er toe doen, is natuurlijk een mooi (afscheids-
)cadeau voor een aantal directe en indirecte collega’s en bondgenoten, maar als dit niet leidt tot 
een vonk die ergens overspringt, een soort van (h)erkenning en vervolgens tot een breed 
gedeeld verlangen om hier echt serieus mee aan de slag te gaan en er iets moois, iets 
grensverleggends mee tot stand te gaan brengen met een nader te formeren eigentijdse energie- 
en klimaatgepassioneerde Gideonsbende, dan resteert weliswaar dat het wellicht een fantastisch 
en geniaal idee en verhaal was, maar levert het vooralsnog niet veel meer op dan de voldoening 
bij de auteur zelf om dit allemaal eens een keer op een rijtje te hebben gezet en aan het papier 
te hebben toevertrouwd. 
 
Dit gezegd zijnde, moet ik ineens -geheel by the way- denken aan een mooie, mij altijd 
bijgebleven quote van oud-collega Kees de Ruiter bij de provincie Gelderland, die ter gelegenheid 
van het afronden van een groot streekplanproject ooit met veel humor en relativeringsvermogen  
uitriep: 
 

“de belangrijkste functie van een streekplan is het plezier dat de opstellers eraan beleven”. 

 
Waarvan akte. 
 
Op zich zou ik ook in mijn ontwikkeling naar steeds meer loslaten (als hoogste levenskunst) er 
prima mee kunnen leven, als het hierbij blijft, maar ik hoop natuurlijk toch zowel stiekem als 
openlijk op meer. De tijd zal het leren……. 
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BIJLAGE 1. Nadere uitwerking onderbouwing ontwikkelbudget voor een nationale 
  Energie Informatie Infrastructuur (EII). 
 
Een eerste houvast vinden we in de CBS-statistieken over werkgelegenheid in ons land. 
 

Totaal aantal werkzame personen in Nederland 

Jaar ICT-sector TOTAAL ICT-sector als % 
t.o.v. totaal 

2015 271.000 8.808.000 3,08 % 

2020 329.000 9.592.000 3,43 % 

Toename 2015-2020 (absoluut) +     58.000 +    784.000  

Toename 2015-2020 (procentueel) +     21,4 % +         8,9 %  

Bron: CBS – Statline. 
 
Dit overzicht laat zien dat in de afgelopen 5 jaar in ons land de groei van de werkgelegenheid in 
de ICT-sector 2,5 x zo groot is als in het algemeen over alle sectoren bij elkaar opgeteld: + 21,4 % 
groei in de ICT versus een algemene groei van  + 8,9 %. 
 
Daarnaast zien we dat inmiddels alleen al de ICT-sector zelf ca. 3,4 % uitmaakt van de totale 
werkgelegenheid en dat dit percentage jaarlijks relatief snel stijgt. 
Verder is aannemelijk dat een deel van alle banen in alle overige sectoren zich ook expliciet bezig 
houdt met de Informatievoorziening en de ICT binnen het eigen bedrijf c.q. binnen de eigen 
sector / branche. Onderzoeken uit de ICT-sector zelf geven aan dat binnen bedrijven en 
organisaties in het algemeen gemiddeld tussen de 5 en 10 % van de begroting c.q. het budget 
ingezet wordt om de eigen (interne) informatievoorziening, processen en systemen op orde te 
krijgen en te houden. Dit soort kengetallen wisselt wel behoorlijk per branche, afhankelijk van 
het soort bedrijf, de “informatiedichtheid” van de primaire processen én de mate van 
innovativiteit. Informatie-intensieve bedrijven zullen eerder aan de bovenkant van de genoemde 
bandbreedte zitten of daar zelfs boven uit stijgen (bijv. banken, verzekeringsmaatschappijen, 
onderzoeksbureaus, marketing bedrijven, ziekenhuizen, scholen, politie, enz.), terwijl andere 
bedrijfssectoren en -branches wellicht eerder aan de onderkant zitten. Maar ook meer klassieke 
en/of traditionele bedrijfssectoren kunnen tegenwoordig amper meer zonder een stevige ICT-
basis functioneren, laat staan concurreren en overleven. Denk aan een boer en een boerderij: 
zonder internet en allerlei high-tech systemen kan een beetje boer tegenwoordig niet meer 
meekomen. En als er ergens in het buitengebied een (hardnekkige) internetstoring is, dan 
worden er op tal van boerderijen bakken met peentjes gezweet! 
 
Zowel de werkgelegenheidscijfers als de onderzoeken en inventarisaties uit de ICT-sector wijzen 
uit dat informatievoorziening in toenemende mate een factor van betekenis is en -laten we 
zeggen- qua orde van grootte minstens 3,5 à 5,0 % uitmaakt van alles wat wij doen en 
ondernemen. 
Vervolgens is er mijns inziens geen enkele (steekhoudende) reden te bedenken is waarom dit 
ook niet zou (kunnen) gelden voor de maatschappelijke opgaven op het gebied van energie en 
klimaat! 
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Eenvoudige trendmatige extrapolatie vanuit de afgelopen 5 jaar leidt vervolgens tot de conclusie 
dat de huidige werkhypothese van ca. 3,5 % als -voorzichtig geraamde ondergrens en aandeel 
van IT in de business de komende 30 jaar (op weg naar 2050) zo maar eens zou kunnen stijgen in 
de richting van een verdubbeling. Als stip op de horizon prik ik voorlopig maar eens 6,5 % in 
2050. Zie hierna. 
Gewapend met deze kennis op zak wordt het vervolgens pas echt interessant als we dit gaan 
toepassen op de omvang van de maatschappelijke opgave voor energie en klimaat. 
En om het klein te houden en bescheiden te beginnen, beperken we de inschatting van de 
omvang van deze opgaven voorlopig eerst maar eens tot de bedragen die voor deze 
beleidsterreinen en toepassingsgebieden momenteel prijken op de begroting van het ministerie 
van EZK. Daar zien we het volgende. 
 
Begroting 2021, ministerie EZK, beleidsartikel 4: een doelmatige energievoorziening en beperking 
van de klimaatverandering.5 
 

Vastgestelde begroting ministerie EZK, 2021, bedragen x € 1.000 

Beleidsartikel Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten 

4) Een doelmatige energievoorziening en 
beperking van de klimaatverandering 

6.077.587 3.373.090 3.379.371 

TOTAAL 
(alle 5 beleidsartikelen + apparaatskosten) 

11.561.397 7.836.756 4.815.959 

  
Stel dat de uitgavenkant van EZK voor energie en klimaat vooralsnog een valide (en veilige) start-
indicator is (aan de kant van de business c.q. de inhoud c.q. de maatschappelijke 
veranderopgaven voor energie en klimaat), en we passen daar de hiervoor geraamde en 
beargumenteerde percentages voor de benodigde en bijbehorende inzet op IT-vlak op toe, dan 
komen we tot het navolgende beeld. 
 
Omvang benodigde IT t.b.v. de maatschappelijke opgaven voor energie en klimaat, gerelateerd 
aan de jaarlijkse EZK-uitgaven voor dit beleidsartikel. 
 

Jaar Jaarlijkse EZK-uitgaven 
voor energie en klimaat 

(business) 
( in € x 1.000.000) 

(trendmatige extrapolatie) 

Aandeel hiervan 
t.b.v. informatie-

voorziening (IT) 

Raming benodigde jaarlijkse 
inspanning vanuit EZK voor 
informatie-voorziening tbv 

energie en klimaat 
 (in € x 1.000.000) 

2020 3.300 3,5 % 115 

2025 3.400 4,0 % 135 

2030 3.500 4,5 % 155 

2035 3.600 5,0 % 180 

2040 3.700 5,5 % 200 

2045 3.800 6,0 % 230 

2050 3.900 6,5 % 250 

 
5 Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 570 XIII, nr. 1 
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De tot nu toe uitgevoerde rekensommen leiden tot uitkomsten die zelfs in de verste verte niet in 
de buurt komen van de huidige omvang van het eerste, bescheiden VIVET-programma, 2019-
2021. Dat geeft te denken! 
Een nadere analyse, beschouwing en duiding is dan ook absoluut noodzakelijk. 
 
Een tweetal belangrijke elementen en factoren lijken in dit licht van belang: 

1) Een groot deel van de EZK-uitgaven betreffen rechtstreekse doelsubsidies (bijv. de SDE-
bedragen), waarbij het de vraag is of het juist is om de algemene verhoudingsgetallen 
tussen IT en business daarop van toepassing te verklaren, en 

2) We beginnen niet blanco, d.w.z. er zou ook eerst een degelijke analyse moeten 
plaatsvinden van alles wat er op IT-gebied nu al binnen of door EZK wordt uitgegeven en 
weggezet aan (huidige) IT-inzet en IT-support van alles wat er voor nodig is om de in 
beeld gebrachte business uitgaven jaar in jaar uit doelmatig en doeltreffend te kunnen 
doen. Dit vergt nadere analyse binnen EZK zelf en binnen de uitvoeringsorganisaties, die 
rechtstreeks door EZK worden aangestuurd voor dit beleidsartikel en die daarvoor dus 
aan het financiële EZK-infuus hangen (zoals m.n. RVO). 

 
Omdat we in ons land op IT-gebied en op data-gebied de facto al een aantal zaken zaken best 
wel redelijk tot goed op orde hebben én omdat we niet in een blanco uitgangssituatie zitten, 
ramen we vooralsnog (en veiligheidshalve) maar eens 90% van de hiervoor in beeld gebrachte 
kostenvolumes voor IT af, in de veronderstelling dat we dan een soort van harde kern 
overhouden voor een ontwikkel- en exploitatieprogramma dat in de buurt komt van wat je nodig 
zou kunnen hebben in ons land om in de komende 30 jaar stapsgewijs een volwaardige, robuuste 
en duurzame EII tot stand te brengen. We komen dan -grofweg- uit op: 
 

Jaarlijks bedrag op de EZK-begroting dat expliciet ingezet kan, mag en moet worden om 
stapsgewijs én met voldoende tempo, lef en elan de nationale EII te ontwikkelen en 
duurzaam te exploiteren (binnen beleidsartikel 4) 

Jaar Raming jaarlijks EZK-budget benodigd voor realisatie EII 
(in € x 1.000.000) 

2020 11,5 

2025 13,5 

2030 15,5 

2035 18,0 

2040 20,0 

2045 23,0 

2050 25,0 

 
Hoe zich dit exact verhoudt tot de huidige inzet van middelen voor VIVET, maar daarnaast ook 
voor informatiegerelateerde activiteiten bij de diverse departementen (m.n. EZK en BZK) en 
bijbehorende uitvoeringsorganisaties (RVO, CBS, Kadaster, Rijkswaterstaat, RIVM, enz.) zal nader 
onderzocht en uitgewerkt moeten worden. 
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Aanvullend op de tot nu toe gepresenteerde beschouwingen en rekensommen wil ik hier 
afsluiten met nog een belangrijk aanknopingspunt en houvast. Het betreft een passage uit de 
Interbestuurlijke Datastrategie, die dit voorjaar in het kader van Digitale Overheid en met veel 
steun vanuit het Ministerie van BZK is uitgekomen: 
 

“De totale maatschappelijke waarde van data is voor Nederland nog niet inzichtelijk. Uit onderzoek blijkt 

echter een groot potentieel: een analyse van meer dan 90 data use cases voor de Zweedse overheid 

schat het potentieel in waarde op jaarlijks 6% van de totale jaarlijkse overheidsuitgaven.6 Niet als 

kostenbesparing, maar in termen van maatschappelijke waarde door snellere en betere dienstverlening, 

gerichter en beter geïnformeerd beleid, en beter toezicht. Een deel van deze baten komt direct bij 

burgers en bedrijven terecht, een deel bij de overheid. Het OECD bevestigt dat data, datatoegang en 

datadeling fundamenteel zijn geworden voor sociale en economische activiteiten en geeft aan dat data 

essentieel was bij het ontwikkelen van een effectieve aanpak van de coronacrisis. Ook vormt data een 

cruciaal deel van de herstelfase7. Bijvoorbeeld voorzien in opleidingen, stimuleren van datadelen, 

stimuleren met subsidies.” 

 

 
  

 
6 Analyse gebaseerd op onderzoek van McKinsey Global Institute 
 
7 OECD Digital Economy Outlook 2020, 27/11/2020 (link) 

https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-digital-economy-outlook-2020_bb167041-en
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BIJLAGE 2. Artikel Rathenau Instituut, 25 oktober 2019: 
“Omgang met energiedata vraagt om een nationaal plan”. 
 

Omgang met energiedata vraagt om een nationaal plan 
 
Kunstmatige intelligentie en data over vraag en aanbod zijn noodzakelijk om een duurzaam 
elektriciteitssysteem met zon en wind te laten werken. Laat grote hightech bedrijven onze 
energietoekomst niet bepalen. 

 
Digitalisering is cruciaal voor de energietransitie. De energiewet bepaalt dat energie 
betrouwbaar, betaalbaar, veilig en schoon moet zijn. De transitie naar schoon betekent dat er 
veel duurzame energie-bronnen zullen zijn, zoals zon, wind en batterijen. Omdat deze veelal 
decentraal worden opgewekt en variabel zijn, wordt het steeds lastiger om vraag en aanbod van 
energie te balanceren. Kunstmatige intelligentie en data over vraag en aanbod zijn noodzakelijk 
om zo’n duurzaam elektriciteitssysteem te laten werken. 
 
Datamacht 
Ons energiesysteem zal steeds meer datagedreven zijn en dus een ict-platform worden. Hebben 
we de kennis en kunde wel om de controle in publieke handen te houden? Of betekent dit dat 
grote platform-bedrijven de energiemarkt kunnen betreden en die markt door hun datamacht 
kunnen gaan domineren? Nu produceren in Nederland grote kolen- en gascentrales en een 
kerncentrale bijna alle elektriciteit. Onze landelijke netbeheerder, TenneT, houdt dit systeem in 
balans door op basis van de stroomvraag centrales op- of af te regelen. Met de grootschalige 
inpassing van decentrale, variabele energiebronnen als zon en wind is ook actief management 
van lokale distributienetten door regionale netbeheerders nodig. Hierbij zijn data, sensoren en 
kunstmatige intelligentie cruciaal. Digitale technologieën maken het mogelijk om real time vraag 
en aanbod bij elkaar te brengen, maar ze kunnen ook door prijsprikkels bij weinig aanbod de 
vraag afremmen. De energietransitie vergt dus een dubbele transitie: van fossiel naar duurzaam 
en van dataluw naar datagedreven met behulp van digitalisering en automatisering. 
Om in 2030 zeventig procent van alle stroom duurzaam te kunnen opwekken, moeten we nu de 
goede keuzes maken. Dit betekent dat we tijdig moeten investeren in slimme netten. Om ook in 
de toekomst in staat te zijn het stroomnet te beheren, hebben netbeheerders veel kennis over 
digitale technologie en databeheer nodig. Die hebben ze op dit moment nog veel te weinig. 
 
Daarom is de grootste angst van netbeheerders dat het beheer van ons stroomnet in handen zal 
komen van grote hightechbedrijven, die zowel over digitale kennis als mondiale ict-platformen 
beschikken. Neem Google, dat al datacentra en windmolenparken heeft en slimme thermostaten 
verkoopt die in veel huishoudens het energieverbruik sturen. Dit scenario is zeer kwetsbaar voor 
economische machtsconcentratie en zet de nationale democratische controle over ons stroom-
net op het spel. In dat geval is het zeer de vraag of de randvoorwaarden van veilig, betrouwbaar, 
betaalbaar en schoon wel waargemaakt kunnen worden. 
 
Dit scenario is zeer kwetsbaar voor economische machtsconcentratie en zet de nationale 
democratische controle over ons stroomnet op het spel. In dat geval is het zeer de vraag of de 
randvoorwaarden van veilig, betrouwbaar, betaalbaar en schoon wel waargemaakt kunnen 
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worden. Een digitaal energiesysteem is kwetsbaar voor foute of onbegrijpelijke algoritmes en 
cyberaanvallen. De Amerikanen, Russen en Chinezen hebben al kwaadaardige software in elkaars 
energie-netten gelegd. Ons stroomnet beschermen tegen cyberaanvallen is dus een kritieke 
nationale veiligheidskwestie. 
 
Oneerlijke energiemarkt 
Digitalisering van de energievoorziening, onder meer via slimme thermostaten, biedt 
mogelijkheden om het gedrag van mensen te monitoren en te beïnvloeden. Als we nu foute 
keuzes maken, creëert zo’n toekomstig sterk geautomatiseerd systeem een oneerlijke energie-
markt. Naïeve keuzes kunnen ook leiden tot verlies aan privacy en autonomie. De waarden die 
we in de algoritmes van het internet of energy stoppen, en het toezicht daarop, bepalen 
uiteindelijk het energiesysteem van de toekomst. Ze bepalen bijvoorbeeld of het straks voor 
iemand in de bijstand nog betaalbaar is om tussen vijf en acht voor het gezin te koken. 
Een centrale politieke vraag is welke organisatie(s) de rol van (energie)-databeheerder 
toegewezen krijgt. Is het een rol voor de landelijke netbeheerder of de gezamenlijke 
netbeheerders of een andere partij? Databeheer hangt nauw samen met zeggenschap en de 
eerlijke verdeling van lusten en lasten. Zien we dit als een publieke of een commerciële taak? 
Voor de burger lijkt het misschien een technische kwestie. De transitie lijkt nog ver weg. Maar de 
keuzes worden nu gemaakt. De alles overstijgende vraag is of de Nederlandse burgers überhaupt 
nog zeggenschap behouden over het toekomstige internet of energy. Het is aan de politiek om 
ervoor te zorgen dat de democratie onze energietoekomst bepaalt, en niet oncontroleerbare 
tech-bedrijven. Werk daarom naar een toekomstgericht, robuust en eerlijk nationaal plan toe 
voor de omgang met energiedata. 
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Geroepen om op weg te gaan………glimp van een mooie toekomst! 
 
Waarom dit verhaal? En waarom nu? 
Het gonsde al een paar jaar ergens in mijn achterhoofd. De combinatie van een urgente 
maatschappelijke opgave (klimaat en energie) enerzijds en een bijbehorende super goed 
werkende en voor iedereen toegankelijke informatievoorziening anderzijds. 
En nu -met mijn pensionering in zicht- wilde ik graag mijn hoofd wat leeg maken. 
Daarnaast hoop ik natuurlijk dat met het delen van dit verhaal er hier en daar ook wat vonkjes 
overspringen en een aantal mensen zich (als een soort Gideonsbende) geroepen voelen om 
samen op weg te gaan. En daarmee een belangrijke en betekenisvolle bijdrage te leveren aan 
een betere wereld voor de generaties na ons in het algemeen en onze eerste kleindochter Julia in 
het bijzonder.  

 

 
 
Data en informatie zijn ook voor de uitdagingen en opgaven op het vlak van energie en klimaat 
van essentieel en toenemend belang. Zonder data, informatie en de communicatie die hier 
onlosmakelijk mee verbonden is, komt deze hele transitie naar alle waarschijnlijkheid een stuk 
moeilijker van de grond en voor elkaar (ook letterlijk). Of omgekeerd gezegd: het is van groot 
belang dat we ons realiseren dat we voor een succesvolle aanpak van de complexe opgaven op 
het gebied van energie en klimaat een samenhangend en robuust geheel van datavoorzieningen, 
informatieproducten en bijbehorende ‘governance’ absoluut nodig zullen hebben! 
Ik noem dat in dit verhaal de Energie Informatie Infrastructuur (EII). 
Er is -wat mij betreft- op dit vlak veel werk aan de winkel én we hebben daarbij weinig tijd te 
verliezen! Met het niet tijdig agenderen van deze boodschap (en dit vervolgens vertalen in een 
concreet en meerjarig handelingsperspectief) schieten we onszelf naar mijn overtuiging 
uiteindelijk op dramatische wijze in onze eigen voet! 
En we lopen als land misschien ook wel een enorme innovatie- en exportkans mis. 
Blijf (erin) geloven. Want als je blijft geloven, kan de zwaarste steen niet zinken! 
 

Theo Overduin, Okkenbroek, zomer 2021. 
 


