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Antecedenten  
• Op 3 m ei 2018 werd  de  kick-off m ee ting gehouden  van  h e t PIO-project m e t IGEAN, 3E en  PwC. 
• Op 04 jun i 2018 werd  e en  workshop  georgan isee rd  m et d e  duurzaam heidsam btenaren  van  

Brasschaa t, Zandhoven , Schoten  en  Sche lle  a ls p oten tië le  gebru ike rs van  he t ge ïn tegre e rd  
klim aa tp la tform . 

• Op 21 jun i 2018 werd  e en  ve rvolg-overleg georgan isee rd  tussen  IGEAN, 3E en  PwC.  
• Op 28 jun i 2018 werd  e en  on line  m arktbevraging gepublicee rd  op  de  website  van  

Departem ent EWI.  
• Op 19 ju li 2018 werd  ee n  ove rleg georgan isee rd  m et he t Vlaam s Energieagen tschap  (VEA) 

over de  lopende  in te rne  on twikke lingen  van  een  cen traa l da tap la tform . 
• Op 2 augustus 2018 werd  ee n  ve rvolg-overleg georgan isee rd  tussen  IGEAN, 3E en  PwC 

waarop  de  an twoorden  op  d e  on line  m arktbevraging van  ABF Research , AE, Atos SE, Cronos 
Group , DNV GL, Energie ID, EnergyVille , Factor 4, Fu tureProofed , Nazka  Mapps, NSX 
Norm alized  System s, Sam en Klim aa tactie f en  Sm artTracke rs werden  geana lysee rd .  

• Op 17 augustus  2018 werd  e en  overleg georgan isee rd  m e t he t Vlaam s Energiebedrijf (VEB) 
over de  lopende  in te rne  on twikke lingen  van  een  cen traa l da tap la tform . 

• Op 23 augustus  2018 werd  e en  ve rvolg overleg georgan isee rd  tussen  IGEAN en  3E.  
• Op 27 augustus  2018 werd  e en  u itgebre ide  m arktconsu lta tie  gehouden  waarop  ABF 

Research , AE, Antea  Group , Aptus, ARS Tra ffic & Transport Technology, Atos SE, Axians, Be tty 
Blocks, Condugo, CO2Logic, Da taWoods, De laware , DNV GL, DocSolver, Energie ID, Energis, 
Factor 4, 4Good, Fu tureProofed , Geo Solu tions, GIM, Hydroscan , Im ec, June , KU Leuven  
Afde ling Bouwfysica , Lem on , LoQutus, Microsoft, Nazka  Mapps, Fifthp lay, NSX Norm alized  
System s, Proxim us, Radix.a i, Sam en Klim aa tactie f, Sm app ee , Sm artTrackers, Th eRefe rence , 
VEB, VITO, Vla io en  Xylos aan wezig waren . 

• Op 27 sep tem ber 2018 werd  een  ve rvolg-overleg georgan isee rd  tussen  IGEAN, Departem ent 
EWI, 3E en  PwC waarop  he t d ra ft rapport werd  bed iscussiee rd . 

• Op 17 oktober 2018 werden  de  bevind ingen  voorgeste ld  aan  de  werkgroep  In nova tieve  
Overhe idsopdrach ten  van  he t PIO. 
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Samenvatting  
IGEAN heeft e en  PIO-tra ject opgesta rt om  na  te  gaan  we lke  op lossingen  e r op  de  m arkt zijn  voor 
de  on twikke ling van  e en  in nova tie f klim aa tp la tform . Als in itiee l u itgangspunt voor deze  stud ie  
werd  volgende  ru im e  de fin itie  voor zu lk klim aa tp la tform  vooropgeste ld : 

Een  klim aa tp la tform  word t gedefin iee rd  a ls een  open  da ta -in frastructuur waarin : 

• Historische  en  actue le  da ta  over loka le  a fva lstrom en, energieverbru iken , wa te rgebru ik en  
m obilite it op  he t loka le  vlak (b innen  gem eentegrenzen );  

• Loka le  be le idsm aa trege len  (covenant of m ayors 1) en ;  
• Versch illende  gebru ike rsgroepen; 

In te ractie f ve rbonden  worden  zoda t ee n  e fficiën t gebru ik en  duurzaam  hergebru ik m oge lijk 
word t in  functie  van  de  loka le  be le idsvoorbere id ing en  m onitoring van  klim aa tm aa trege len . He t 
opze tte n  van  zo’n  p la tform  om vat op  lange  te rm ijn :  

• Afspraken  om tren t technologie  en  s tandaarden ; 
• Afspraken  om  de  da ta  te  la te n  gebru iken  d oor anderen  d an  zij d ie  ins taan  voor he t 

ve rwerven , ve rwerken , ve rde len , onderhoude n  en  bewaren  e rvan . 
• Tools om  op  een  gebru iksvriende lijke  m anie r de  im pact van  gep lande  actie s door te  

rekenen  op  straa t, wijk e n  ge m eente lijk n iveau . 

De  om schrijving, van  wa t ee n  innova tie f klim aa tp la tform  zou  kunnen  inhouden , weersp iege lt ook 
m eteen  de  com plexite it e rvan : 

• Het gaa t over open  da ta  waarb ij de  da ta  van  zee r u iteen lopende  bronnen  worden  on ts loten  
(gem eente , IGEAN ze lf, VMM, De  Lijn , OVAM, DIV, ...). Dit ve rgt een  a fsprakenkader en  nauwe  
sam enwerking tussen  de  da taproviders. Ind ien  deze  a fspraken  to t s tand  kunn en  worden  
gebrach t en  da ta  voor he rgebru ik gedee ld  kunnen  worde n , be teken t d it au tom atisch  da t de  
da tase ts ook besch ikbaar ku nnen  geste ld  worden  voor a ndere  gebru ike rs dan  de  ge m eenten  
d ie  b ij IGEAN zijn  aangeslote n . 

                                                                 

1 h ttps:/ /www.covenantofm ayors.eu /en / 

https://www.covenantofmayors.eu/en/
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• Het gaa t over h istorische  da ta reeksen  d ie  besch ikbaar zijn  in  o fficië le  rapporten  zoa ls de  
Energieba lans voor Vlaanderen  m aar ook om  m eer actue le  in form atie  e n  m ee tgegevens in  
een  bepaa ld  werkingsjaa r. 

• Ind ien  he t klim aa tp la tform  lou te r gebru ikt word t om  de  im pact van  klim aa tm aa trege len  te  
m onitoren , ligt d e  focus op  d e  be langrijkste  b roe ikasgassen  d ie  b ijd ragen  aan  de  
klim aa tverandering en  d ie  worden  u itgestoten  ten  gevolge  van  m ense lijke  activite iten , zijnde  
koolstofd ioxid e  (CO2), m e tha an  (CH4) en  lachgas (N2O). De  activite iten  d ie  h ie rvoor 
ve ran twoorde lijk zijn  lopen  s te rk u iteen , m aar in  he t Burgem eeste rsconventan t word t enke l 
de  ve rbranding van  fossie le  b randstoffen  in  reken ing geb rach t, dus de  energie  ge re la tee rde  
em issies. De  gem eentebestu ren  geven  aan  da t e r ech te r ook nood  is aan  he t opvolge n  van  
andere  m ilieu  ge re la tee rde  m aa trege len  zoa ls ve rm indering van  a fva l (kg restfractie  p e r 
gezin) en  wa te rverbru ik pe r inwoner. Dit m aakt da t de  scope  van  de  be oogde  op lossing 
breder is  dan  enke le  em issies.  

• Als he t gaa t over im pactm eting van  loka le  m aa trege len  m oe ten  we  ons ook a fvragen  of he t 
enke l gaa t over de  im pact va n  m itiga tie  m aa trege len  of ook over de  im pact van  adap ta tie -
m aa trege len . Be ide  ve re isen  andere  da tase ts en  sim ula tie m oge lijkheden . 

• Versch illende  gebru ike rsgroepen: IGEAN heeft ve rsch illende  gebru ike rsgroepen  gede fin iee rd : 
IGEAN ze lf, de  loka le  besture n , de  b urgers of ve ren iginge n  d ie  in itia tieven  nem en. Elk van  
deze  pa rtijen  hebben  andere  behoeften . Ook de  granu la rite it  van  de  sim ula tie s d ie  d eze  
pa rtijen  m aken  kunnen  ve rsch illen : op  n iveau  van  de  gem eente , op  n iveau  van  een  wijk, op  
n iveau  van  een  straa t, op  n iveau  van  een  gezam enlijk ken m erk (b ijvoorbee ld  a lle  open  
bebouwingen  ouder dan  20 jaa r), 

Om  zu lk p la tform  te  rea lise ren  zijn  sam enwerkingsverbanden  en  a fspraken  nodig tussen  
ve rsch illende  da taproviders, da tagebru ike rs en  da taverwerkers.  

Om  een  advies te  kunnen  ve rschaffen  hebben  we  in  he t kader van  d it p roject de  gebru ike rs-
behoefte n  in  kaa rt gebrach t (o .b .v. een  workshop  m et ge m eentebesturen) en  h e t aanbod  in  kaa rt 
gebrach t van  besch ikbare  da taproviders en  de  da tase ts  d ie  zij kunnen  leveren , van  b esch ikbare  
tools d ie  op  d e  m arkt worde n  aangeboden  voor m onitoring van  SEAP’s en  klim aa tactiep lannen , 
van  besch ikbare  tools, com ponenten  en  com pe ten tie s  d ie  nodig zijn  om  een  p la tform  te  rea lise ren  
(b ij on twikke laa rs en  in tegra toren), en  van  besch ikbare  standaarden  en  norm en om  te  kom en  tot 
de  bouw van  een  open  da ta -p la tform . Voortgaand  op  deze  ana lyse  en  op  een  u itgebre ide  
m arktbevraging werd  vastgeste ld  da t: 

• Er zee r u iteen lopende  noden  bestaan  b ij de  ve rsch illende  beoogde  gebru ike rsgroepen; 
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• Er op  de  m arkt zee r u ite en lopende  off-the-shelf-toepassingen  en /of p la tform en  b esch ikbaar 
zijn  d ie  aanzien lijke  de len  va n  deze  n oden  invullen , m aar da t e r geen  op lossing besch ikbaar is  
da t a lle  ge form ulee rde  node n  invult; 

• Er reeds ta l van  sam enwerkingsverbanden  zijn  tussen  ve rsch illende  aanbieders waarin op  
in form ele  of form ele  basis reeds da ta  u itge wisse ld  word t aan  e lkaa r, m aar da t deze  
ve rbanden  n ie t a ltijd  transparan t zijn  voor de  aankoper van  'een’ klim aa tp la tform ; 

• De vraag van  IGEAN en  de  behoeften  van  de  gem eentebesturen  zee r b reed  zijn : he t gaa t om  
u iteen lopende  use r cases d ie  enke l kunnen  bean twoord  worden  door een  com bina tie  van  
da tabronnen  en  ve rsch illende  app lica tie s; 

• Er ru im e  be langste lling is  u it de  hoek van  bedrijven  d ie  we rken  rond  sm art city-toepassingen  
en  u it d ie  respons b lijkt da t h e t landschap  van  da ta , da tacap ta tie  en  
u itwisse lingsm oge lijkheden  op  m idde llange  tot lange  te rm ijn  grondig za l wijzigen ; 

• De bedrijven  aanraden  he t beoogde  ge ïn tegree rde  klim aa tp la tform  stap  voor stap  agile  u it te  
bouwen. 

Op basis van  deze  vastste llingen , en  in  overleg m e t IGEAN en  PIO, advise ren  3E en  PwC om  he t 
beoogde  p la tform  n ie t ze lf te  bouwen noch  in  zijn  gehee l aan  te  besteden , m aar om  drie  pa ra lle lle  
tra jecten  op  te  s ta rten  zoa ls h ie ronder voorgeste ld .  

 

Figuur 1. Schematische voorstelling van de drie te volgen parallelle trajecten in de ontwikkeling van het 
beoogde geïntegreerd klimaatplatform. 
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1. Centraa l da tap la tform  door Vlaam se  Overhe id  

Een  ee rste  on twikke lingstra ject lijkt wegge legd  voor de  Vlaamse Overheid  a ls  facilite rend  n iveau  
voor ve rdere  on twikke lin ge n  op  provinciaa l of gem e ente lijk n iveau . Dit tra ject beoogt de  
on twikke ling van  (i) één  cen traa l da tap la tform  m et toega ng to t a lle  overhe idsda ta  en  sta tistieken  
d ie  besch ikbaar is  b ij de  ve rsch illende  Vlaam se  agen tschappen  en  ondersteunende  d iensten , (ii) 
één  cen tra le  toegang tot de  ged istribueerde  da tabases m et overhe idsda ta  en  sta tistieken , o f (iii) 
cen tra le  a fspraken  over de  on tslu iting van  deze  ged istribu eerde  da ta . He t be tre ft h ie r a lle  da ta  d ie  
besch ikbaar is  op  he t n iveau  van  de  gem eente , de  wijk of even tuee l ze lfs de  straa t m e t be trekking 
tot 

• Energie , m e t nam e  de  m onitoring van  energieverbru iken  voor de  ve rsch illende  
energiedragers, he t ge ïnsta llee rd  ve rm ogen  aan  he rn ieuwbare  energie  pe r technologie , 
aangevraagde  prem ies voor energie -e fficiën tie , … besch ikbaar b ij VEA, Departem ent 
Om geving, VREG, Fluvius, …  

• Water , m e t nam e  de  m onito ring van  he t wa te rve rbru ik, zu ive ring, regenwate ropvang, 
riooldeb ie ten , … besch ikbaar b ij de  d rinkwate rm aa tschappijen  en  rioolbeh eerders. 

• Afval , m e t nam e  opgehaa lde  hoevee lheden  pe r type  … be sch ikbaar b ij Fostp lus, In te ra fva l, de  
a fva lin te rcom m unales, … 

• Mobiliteit , m e t nam e  de  a fge legde  pe rsoonkilom ete rs voor he t openbaar ve rvoer en  
privévervoer, de  keuze  voor ve rvoersm odi, aangevraagde prem ies voor e lektrische  wagens, 
de  u itrol van  laadpa len , … be sch ikbaar b ij DIV, De  Lijn , … 

Het is  in  deze  s tap  be langrijk da t e r m axim aa l word t ingeze t op  in tegra tie  m e t de  overkoepe lende  
in itia tieven  op  Europees n iveau  d ie  trach ten  de  u itb ouw van  open  in form atiesystem en te  
stroomlijnen en te vereen voudigen. Een aangewezen leidraad hierbij lijkt  het Shared Environmental 
Information system initiatief van het Europees Milieu Agentschap.  

2. Aanbesteding basisoplossing door IGEAN  

Een tweede traject l ijkt weggelegd voor IGEAN als faciliterend niveau voor de aanbesteding van 
een basisoplossing. Het betreft h ier de aanbesteding van een off -the -shelf  beschikbaar product  
die voldoet aan de 80/20 regel en die voorziet in het niet -innovatie deel van de beoog de scope.  

3. Kleinschalige proof of  concepts bij Gemeenten  

Een derde ontwikkelingstraject lijkt weggelegd voor IGEAN als faciliterend niveau voor verdere 
ontwikkelingen in samenwerking met het gemeentelijk niveau. Dit traject beoogt de defini ëring, 
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uitwerking en  eva lua tie  van  ve rsch illende , kle ine  p roof of concep ts (POC) d ie  op  lokaa l, 
gem eente lijk n iveau  worden  u itge rold  en  ge tes t. 

3E en  PwC ste llen  voor om  vie r POCs u it te  werken , d ie  zich  e lk focussen  op  één  van  de  vie r  
hoofd them a’s, e lk u itge rold  worden  in  één  gem een te  en  e lk beogen  om  een  an twoord  te  b ieden  
op  een  specifie k inn ova tie f a spect van  de  gevraagde  scope : 

• Een POC Energie , d ie  (i) via  e en  fron t-end  voor burgers zich  toesp its  op  com m unity-bu ild ing 
m et he t oog op  he t rea lise ren  van  energie - en  CO2-bespa ring, (ii) d ie  concre te  actie s  opvolgt 
via  m etingen , en  (iii) een  op lossing u itwerkt m e t be trekkin g to t p rivacy en  e igendom sre ch ten  
van  da ta  om  op  een  geanonim isee rde  m anie r deze  m ee tda ta  te  gebru iken  om  he t loka le  
be le id  te  ondersteunen  en  eva lue ren . 

• Een POC Water , d ie  aanze t tot (i) he t gebru ik (en  de  bu ffe ring) van  regenwate r b ij organ isa tie s 
en  bedrijven , en  (ii) een  d igitaa l kader schep t voor co-ownersch ip  of coöpera tieve  
investe ringen  in  wa te rsystem en door loka le  burgers b ij loka le  organ isa tie s. 

• Een POC Afval , d ie  DifTar-da ta  han tee rt om  (i) loka le  actie s op  te  ze tten , (ii) deze  a f te  toe tsen  
m et werke lijke  da ta , en  (iii) fe edback te  geven  aan  de  burger en  organ isa tie s op  basis van  
e igen  en  geaggregeerde  da ta . 

• Een POC Mobiliteit , d ie  zich  toe legt op  de  on twikke ling voor een  op lossing voor de  in te rne  
opvolging van  he t gebru ik va n  en  de  investe ringen  in  he t eigen wagenpark van de gemeente. 
Hierin kan eveneens de bijkomende focus liggen om binnen de eigen gemeentelijke 
activiteiten de doelstelling t e realiseren (i) om een nodal shift te organiseren door een 
gedetailleerde mapping van de vervoersnoden, of (ii) een intergemeentelijke samenwerking te 
organiseren voor de organisatie van het wagenpark.  

De verschillende proof of concepts kunnen uitgewerkt  worden vanuit IGEAN en opgestart worden 
volgens het kader van de concurrentie gerichte  dialoog. De belangrijkste doelstelling van elk van de 
POCs is de definiëring van functionele, technische en contractuele blokken die een antwoord 
bieden op een deeltje d e beoogde innovatie.  

Omdat een volledige  ontwikkeling (van scratch) van een geïntegreerd klimaatplatform te duur en 
te complex zou zijn, lijkt het gepast om het finale, geïntegreerde klimaatplatform te ontwikkelen 
als een front -end ontwikkeling bovenop het  beoogde dataplatform , de bestaande tools en de 
beoogde oplossingen die volgen uit de POCs.  De aangeraden vorm van het finale “geïntegreerde 
klimaatplatform” is aldus vooral een “integratie van klimaat platformen” die reeds vandaag al een 
groot deel van de  geformuleerde noden en wensen bevredigen.  
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1. In leiding  
In  decem ber 2015 werd  op  de  klim aa tconfe ren tie  van  Parijs  de  am bitie  ge form ulee rd  om  de 
stijging van  de  globa le  we re ld tem pera tuur deze  eeuw onder de  2°C te  houde n . Deze  2-
gradenlim ie t houdt in  da t de  CO2-u itstoot were ldwijd  d rastisch  m oe t ve rm inderen . De  doe lste lling 
van  de  Europese  Unie  is  om  in  2030 40% m inder b roe ikasgassen  u it te  sto ten . In  Be lgië  engageren  
de  ve rsch illende  regeringen , ook d e  Vlaam se , zich  e rtoe  d aa r m ee  werk van  te  m aken . He t spreekt 
evenwel voor zich  da t de  CO2-reductiedoe lste lling sle ch ts haa lbaa r is  a ls  iede re en  h ie raan  
m eewerkt, dus ook loka le  be sturen  en  e lke  ind ividue le  bu rger. 

Klim aatp la tform  IGEAN 

Het onderte kenen  van  h e t burgem eeste rsconvenant b ied t een  e ffectie f kad er om  de 
klim aa tverandering tegen  te  gaan . 262 Vlaam se  loka le  en  regiona le  overheden  engage erden  zich  
reeds vrijwillig om  de  energie -e fficiën tie  e n  he t gebru ik van  duurzam e energiebronn en  op  hun  
grondgebied  te  ve rhogen . IGEAN-m ilieu  & ve ilighe id  is  door de  Europese  Com m issie  e rkend  a ls 
te rritoriaa l coörd ina tor van  he t b urgem eeste rsconvenant en  b ied t in  deze  functie  on dersteun ing 
aan  de  steden  en  gem eenten  b ij e lke  stap  van  he t bu rgem eeste rsconvenant, zowel voor de  
opm aak van  he t klim aa tp lan  a ls voor de  u itvoering van  actie s en  de  voortgangsrapporten .  

In  2015 hebben  21 gem een ten  van  he t sam enwerkingsgeb ied  van  IGEAN he t burgem eeste rs-
convenant officiee l ond ertekend , waarb ij ze  streven  naar een  besparing van  20% CO2 tegen  2020. 
Tussen  2018 en  2020 za l ee n  ee rste  eva lua tie  van  deze  klim aa tactiep lannen  m oe ten  u itgevoerd  
worden . Rapporte ring en  m onitoring lopen  ech te r m oe izaam , en  om dat rapporte ring zo abstract 
is  noch  praktische  hu lpm idd e len  zijn , slagen  duurzaam heidsam btenaren  e r nauwelijks in  om  hun  
klim aa tp lannen  in  actie  om  te  ze tte n , en  goede  in itia tieven  d ie  vandaag we l a l p laa tsvinden  in  kaa rt 
te  b rengen  en  te  connecte ren  m et klim aa tp lannen .  

Met de  on twikke ling van  ee n  ge ïn te gree rd  klim aa tp la tform  beoogt IGEAN een  be langrijk steen tje  
b ij te  d ragen  aan  de  duurzam e on twikke lingsdoe len  (SDG’s) van  de  VN. De  focus ligt daa rb ij op  de  
zee r be langrijke  rol d ie  burgers, loka le  en  regiona le  bes tu ren  in  hee l deze  con text sp e len . He t te  
on twikke len  instrum ent za l n ie t a lleen  aanze tten  tot actie , m aar m aakt ook de  inspanningen  
zich tbaar en  ze t zo aan  to t e xtra  daadkrach t. 

Program m a Innovatieve  Overhe idsopdrachten (PIO) 

De  doe lste lling van  d it rapport is  om  vanuit he t Program m a Innova tieve  Overhe idsop drach ten  (PIO) 
b innen  he t departem en t Econom ie , We tenschap  en  Innova tie  (EWI) ee n  advies te  geve n  aan  IGEAN 



 

 

 

 

 

 

IGEAN – PIO Geïntegreerd Klimaatplatform  – PR111219 
Finaal  - Publiek  

 

 

IGEAN Geïntegreerd Klimaatplatorm  
PIO 
Ruben Baetens - 15/01/2019 - Finaal - Publiek  

13 

m et be trekking to t m oge lijke  ve rvolgstappen  in  d it p roject. He t PIO m aakt in  zijn  aanpak een  
ondersche id  tussen  volgend e  drie  m oge lijkheden:  

• Het PIO-tra ject re su ltee rt in  de  on twikke ling van  innova tieve  op lossingen  via  de  aankoop  van  
onderzoek- en  on twikke lingsd iensten .  

• Het PIO-tra ject re su ltee rt in  de  aankoop  van  inn ova tieve  op lossingen  d ie  n ieuw zijn  op  de  
m arkt en  nog va lida tie  ve re isen  voor de  u itgebre ide  toepa ssing (b ijvoorbee ld  via  de  
on twikke ling van  een  p roof o f concep t). 

• Het PIO-tra ject re su ltee rt in  de  aankoop  van  inn ova tieve  op lossingen  d ie  geva lidee rd  zijn , 
m aar nog m aar een  beperkt m arktaandee l hebben .  

Binnen dit kader beoogt het PIO -project om op basis van een marktverkenning enerzijds de state -of-
the -art te beoo rdelen , en anderzijds het innovatiegehalte van de gewenste oplossing te beoordelen 
en de risico's die rusten op het in de markt plaatsen van deze vraag.  

 

Figuur 2. De aanpak en beoogde doelstellingen van de marktverkenning binnen het programma van 
het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten. 

Na een inleidend gesprek met de verantwoordelijken van IGEAN en het PIO -team werd duidelijk dat 
het klimaatplatform dat IGEAN beoogt moet tegemoetkomen aan de uiteenlopende noden van 
verschi llende gebruikersgroepen  (de vraagzijde) : 

• De node n van IGEAN als dienstverlenende organisatie t en opzichte van haar aandeelhouders  
en/of klanten  

• De noden van d e gemeentebesturen en gemeentelijke duurza amheid sambtenaren die een 
beroep doen op IGEAN in het k ader van het Covenant  of Mayors en de  opvolging van hun 
klimaatactieplannen en beleidsmaatregelen in de verschillende deeldomeinen ( zijnde water, 
afval, mobiliteit en energie).  
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• De noden  van  de  burgers, be drijven  en  ve ren igingen  b inn en  deze  gem eenten  d ie  enerzijds 
m oe ten  worden  gesensib ilise e rd  door de  loka le  bes tu ren  en  anderzijds ook ze lf bo ttom -up  
actie s kunnen  opze tten . 

Om  aan  de ze  noden  te gem oet te  kom en zu llen  da ta  u it zee r u iteen lopende  da tabronnen  m oe ten 
worden  on tslo ten  en  ve rwerkt worden  zoda t ze  b ijvoorbee ld  inzich te lijk kunn en  worden  voorgeste ld  
via  een  gra fische  use rin te rfa ce  d ie  via  een  PC m aar b ijvoorbee ld  ook via  m obile  apps raadpleegbaar 
is .  

De  m oge lijke  aanbodkant voor d it p la tform  bestaa t de rha lve  ook u it (een  even tue le  com bina tie ) van  
ve rsch illende  type  spe le rs: 

1. Aanbieders van  da tase ts over energie , wa te r, klim aa t en  a fva l m e t een  m in im aa l de ta il van  de  
gem eente lijke  schaa l, a l dan  n ie t m e t b ijkom ende  functiona lite iten  

2. Aanbieders van  generische  softwarep la tform en  om  da ta  te  ve rzam elen , te  ve rwerken  en  te  
visua liseren  (n ie t sectorspecifiek) 

3. Aanbieders van  softwarep la tform en en /of -app lica tie s voor loka le  bes tu ren  voor klim aa tbe le id  
of dee ltoepassingen  van  he t beoogde  klim aa tp la tform  (m et be trekking to t e ne rgie , m obilite it, 
a fva l en  wa te r) 

4. Generische  on twikke laa rs of in tegra toren  d ie  da tase ts ku nnen  ve rzam elen , ve rwerken  en  e r 
functiona lite iten  aan  toevoegen  op  vraag en  op  m aa t van  IGEAN 

5. Aanbieders van  geogra fische  in form atiesystem en  
6. Aanbieders van  softwarep la tform en d ie  inze tte n  op  com m unity bu ild ing en  pa rticipa tieve  

actie s 
7. Eventuee l andere  ge ïn te ressee rden  

Alleszins zu llen  deze  pa rtijen  a fspraken  m oe ten  m aken  m et de  ve rsch illende  da taproviders om  een  
op lossing te  b ieden  voor IGEAN en  voor de  ve rsch illende  gebru ike rsgroepen . 

 

Figuur 3. De vijf gehanteerde stappen van de marktverkenning om het voorgestelde PIO-voorstel te 
vertalen in een advies voor de aanbesteding van een oplossing. 
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Om wille  van  deze  d ive rsite it zowel langs de  vraag- a ls aanbodzijde  werd  e rvoor geoptee rd  om  d it 
landschap  in  vie r ve rsch illende  stappen  in  kaa rt te  b rengen: 

1. Aan de  vraagzijde  werd  in  overleg m et IGEAN een  in itië le  se t aan  use r s torie s voorge legd  en  
bed iscussiee rd  en  op  04 jun i 2018 een  worksh op  ge organ isee rd  m et een  aan ta l pote n tië le  
gebru ike rs van  he t ge ïn tegre e rd  klim aa tp la tform  van  ve rsch illende  gem eentebesturen . 

2. Aan de  aanbodzijde  werden  een  aan ta l ve rkennende  gesprekken  geh ouden  m e t 
da taproviders b innen  de  overhe id  om  na  te  gaan  we lke  p lannen  zij hebben  m et be trekking 
tot de  ve rdere  on tslu iting van  hun  da ta  

3. Aan de  aanbodzijde  werd  ee n  ve rkennende  on line  m arktbevraging opgem aakt d ie  via  de  
EWI- en  PIO-website  werd  ge publicee rd . 

4. Aan de  aanbodzijde  werd  op  27 augustus 2018 e en  m arktconsu lta tie  gehouden  waarop  
app lica tie - en  p la tform aanbieders, consu ltan ts en  on twikke laa rs werden  sam engebrach t om  
na  te  den ken  over een  m oge lijke  roadm ap voor de  on twikke ling van  een  p la tform  da t 
tegem oetkom t aan  de  visie  van  IGEAN. Aan  deze  aanbied ers werden  volgende  drie  vragen  
voorge legd : 

• “Welke  (dee l-)op lossing kan  je  aanbieden , a ls je  a ls pa rtne rs sam enwerkt?” 
• “Hoe  zou  je  de  on twikke ling h ie rvan  fase ren , wa t is  de  cruciaa lste  ee rste  stap? Welke  

extra  pa rtijen  zijn  e r nodig?” 
• “Wat zie  je  a ls be langrijkste  b ottlenecks om  he t e indresu ltaa t n ie t te  ha len?”  

In  d it rapport worden  de  inzich ten  u it bovenstaande  dee ltra jecten  gebunde ld .  
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2. Behoeftedefini tie  
In  de  recen te  evolu tie s  in  de  on twikke ling van  software tools en  app lica tie s te r ondersteun ing van  
klim aa tactie s in  Vlaanderen  zijn  e r recen t d rie  tendensen  m erkbaar: 

• Vanuit onderzoeksinstellingen  en  overheidsorganisaties  (e .g. VITO, ne tb eheerders, …) is  e r 
de  recen te  focus op  de  on twikke ling van  da ta in tegra tie too ls d ie  zich  rich ten  op  be le ids-
ondersteun ing, voornam elijk voor p rofessione le  gebru ike rs (e .g. d istribu tiene tbeheerders en  
regiona le  overheden). 

• Lokaal  worden  kle ine re  m on itoringom gevingen  on twikke ld  in  opdrach t van  de  specifie ke  
noden  van  bepaa lde  steden  waarin  zij in itia tieven  in  he t kader van  he t burgem eeste rs-
convenant kunnen  op lijsten , opvolgen  en  tonen  aan  de  in woners. 

• Para lle l zijn  e r not -for -profit  of com m ercië le  on twikke ling van  kle ine re  ‘grassroot’-tools  en  
app lica tie s waarin  de  burger zijn  e igen  ecologische  footprin t kan  opvolgen . 

Deze  drie  tendensen  hebbe n  e lk een  andere  focus en  aanpak. De  ee rste  aanpak focust op  de  
in tegra tie  van  gede ta illee rde  da tastrom en m aar word t zodanig on twikke ld  da t de  a fstand  tot de  
burger groot is . De  tweede  a anpak staa t d ich te r b ij de  burger m aar de  besch ikbare  da ta  m ist vaak 
de  kwalite it d ie  nodig is  om  de  in itia tieven  en  actie s concree t op  te  volgen , en  om  kwalite itsvolle  
feedback te  genere ren . De  d e rde  bottom -up  aanpak zorgt voor een  korte  en  gepersona lisee rde 
feedback naar de  burger, m aar de  kwalite it van  deze  feed back kan  n ie t gegarandeerd  worden  e n  
e r is  geen  in form atiestroom  naar loka le  overheden . 

In  deze  con te xt beoogt IGEAN de  on twikke ling van  een  ‘Ge ïn tegree rd  Klim aa tp la tform ’ te r m onitoring 
en  opvolging van  a lle  klim aa tin itia tieven  d oor burgers, burgerin itia tieven  en  overhe idsinstan tie s. 
IGEAN he t beoogt m e t he t vooropgeste lde  ‘Geïntegreerd Klimaatplatform ’ om  de  brug te  slaan  
tussen  deze  tendensen , en  zo  de  aanze t te  geven  to t de  on twikke ling van  p la tform  da t de  
voorgeste lde  sta te -of-the -a rt overtre ft.  

He t ee rste  logische  dee l van  de  opdrach t focust zich  op  he t ve rder u itwerken  van  de  behoe fte -
de fin ië ring voor he t ge ïn tegree rde  klim aa tp la tform . Deze  behoefted efin ië ring werd  in  twee  stappen  
u itgewerkt: 

• In  overleg m et IGEAN werd  e en  in itië le  poten tië le  se t aan  use r storie s opgem aakt en  
bed iscussiee rd . 

• Op 04/06/2018 werd  een  workshop  georgan isee rd  m et ee n  aan ta l pote n tië le  gebru ike rs van  
he t ge ïn tegree rd  klim aa tp la tform  van  ve rsch illende  gem eentebesturen  
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Onderstaande  twe e  sectie s  geven  een  overzich t van  de  gedefin iee rde  use r storie s, op gesp litst in  
gem eente lijke  am btenaren  a ls gebru ike r en  de  burger a ls gebru ike r. 

2.1. De gemeente als gebruiker  
Op 4 jun i 2018 vond  een  we rkvergadering p laa ts m e t ve rsch illende  duurzaam heidsam btenaren  
van  loka le  bestu ren  (zijnde  Brasschaa t, Zandhoven , Sch oten  en  Sche lle ) om  de  beh oeften  en  de  
scope  van  he t ge ïn tegree rd  klim aa tp la tform  explicie te r u it te  werken . 

Beoogde  toepassingen 

Uit deze  bevraging kwam  n aar voren  da t duurzaam heidsam btenaren  op  zoek zijn  naa r een  
p la tform  d ie  hen  kan  he lpen  b ij: 

• Het p lannen  van  loka le  klim aa tactie s op  wijk- of gem eente n iveau , en  even tuee l 
ged ive rsifiee rd  pe r doe lgroep . 

• Het op lossen  van  bestaande  missing links in verband met data die niet geïntegreerd raken 
waardoor  duurzaamheidsambtenaren vandaag veel gegevens moeten sprokkelen van 
verschillende bronnen , en de kwaliteit van deze data zelf dienen te evalueren.  

• Het detecteren van probleemsituaties in de gemeente ( bij voorbeeld  wijken die achterlopen 
op het vlak van energie -efficiëntie, grote verbruikers van drinkwater enz.) 

• Het opzetten van participatieve  acties waarbij burgers en verenigingen worden gemotiveerd 
om deel te nemen of zelf acties op te starten (al dan niet ondersteund via apps);  

• Het beantwoorden van beleidsvragen die peilen naar de mogeli jke impact van te beslissen 
acties, de voortgang  van lopende acties  en benchmarkinformatie ( bv. wat doen we het beter 
of  minder goed dan vergelijkbare besturen ,) 

• Het rapporteren over evoluties , en over de voortgang  en werkelijke klimaatimpact van 
besliste klimaatacties (zijnde het opstellen van duurzaamheidsra pporten,  de opvolging van 
evoluties van verbruiken, …) 

Hierbij wordt verwezen naar  bestaande  data, data -tools en voorbeeldapplicaties die momenteel 
gebruikt worden  door gemeentelijke ambtenaren, met name : 

• Data die door elke gemeente recurrent wordt opgevra agd bij verschillende instanties ( zoals 
Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen , De Lijn, de provincie, ) en door de duurzaamheids -
ambtenaar verwerkt wordt  voor de opmaak of opvolging van het lokale energie - en 
klimaatbeleid.  

• De nulmetingen van VITO  
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• De webapplica tie  h ttps:/ /p rovincies.incijfe rs.be , een  product on twikke ld  in  de  sam enwerking 
Da ta  & Ana lyse  van  a lle  Vlaam se  provincies. De  da tabank ach te r deze  website  besch ikt ook 
over add itione le  se rvices zoa ls pa ram ete r-gestuurde  bevragingen , bu lk download  en  con tinue  
synchronisa tie  

• Sta tistieken , s tud ies en  publiek besch ikbare  in form atie  op  a lle rhande  website s - m erendee ls 
van  publieke  instan tie s  zoa ls De  Lijn , VMM, OVAM enz. 

Aandachtspun ten  

Met be trekking to t de  besch ikbare  tools  worden  volge nde  prob lem en gesigna lee rd : 

Efficiëntie . Om  een  duurzaam heidsverslag op  te  ste llen  o f om  te  an twoorden  op  be le idsvragen  
m oe ten  de  loka le  bestu ren  d a ta  u it ve rsch illende  bronnen  opvragen  of opha len  en  m et e lkaa r 
com bineren . Dit is  e rg tijdsin tensie f. Men  m oe t een  volled ig overzich t houden  over we lke  da ta  b ij 
we lke  bron(nen) te  vinden  zijn . 

Datakwaliteit . Issues m et be trekking to t he t gebrek aan  zekerhe id  over de  da takwalite it. De  
da ta  d ie  de  loka le  bes tu ren  n odig hebben  worden  vaak via  rapporten  te r besch ikkin g geste ld  
door ve rsch illende  instan tie s. Deze  rapporten  be ogen  vaak een  andere  doe lste lling of fina lite it 
dan  he t gem eentebestuur voor ogen  h eeft en  vaak m oe te n  gegevens dan  ook worden  bewerkt, 
ge ïn te rpolee rd  op  gem eente n iveau  of op  een  andere  m anie r bewerkt worden . He t p rob leem  da t 
zich  m om entee l s te lt is  da t gem eenten  we in ig tot geen  in zage  hebben  in  de  assum ptie s en  
be reken ingswijzen  d ie  de  da taproviders ze lf toepassen . Om dat gegevens door gem een ten  vaak 
m et e lkaa r gecom bineerd  worden  of ve rder worden  gebru ikt b ij de  be reke n ing van  ind ica toren  is  
e r we in ig ze kerhe id  over de  represen ta tivite it e rvan . 

Historische evoluties of trends . He t fe it da t e r onvoldoe nde  inzich t is  voor he t bestu ur over de  
m anie r waarop  da ta  worden  be rekend  bem oeilijkt ook de  be trouwbaarhe id  van  h istorische  
evolu tie s. Een  be langrijk aan dach tspunt in  deze  con text is  de  m anie r waarop  word t om gegaan  
m et tem pera tuurversch illen  d ie  een  gro te  im pact kunnen  hebben  op  de  energieverbruiken  en  
dus de  b roe ikasgasem issies in  de  residen tië le  sector. Dit word t opge lost door te  werken  m et 
'graaddagen 2"  

                                                                 

2 Een  graaddag is e en  rekeneenhe id  om  de  (varië rende ) tem pera tuur op  een  eenvoudige  m anie r m ee  te  
kunnen  nem en in  be rekeningen , m e t nam e  in  be rekeningen  ove r ene rgieve rbru ik. Een  graaddag is re la tie f ten 
opzich te  van  een  re fe rentie  tem pera tuur, m eesta l d ie  waarb ij geen  ve rwarm ing m ee r nodig is (typ isch  18 
graden  Ce lsius). 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Temperatuur
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Data beschikbaarheid . Issu es m et be trekking tot de  pe rtinen tie  van  de  da ta  d ie  b esch ikbaar zijn  
(ze  bean twoorden  n ie t of slech ts in  beperkte  m ate  de  beh oeften  van  de  duurzaam heids-
am btenaren  om dat ze  e r  ook n ie t op  a fgestem d zijn ) 

Functionaliteit en gebruiksgemak . De  duurzaam heidsam btenaren  kunnen  ve rsch illende  
p la tform en of op lossingen  b enoem en d ie  m om en tee l op  de  m arkt aangeboden  worde n , zoa ls 
Fu tureProofed  Citie s, Energie ID, de  Nederlandse  klim aa tm onitorda tabank,3 de  klim aa tstrijde r 
app  van  provincie  Antwerpe n , …. Al deze  toepassingen  kom en op  een  kwalite itsvolle  m anie r 
tegem oet aan  een  dee l van  d e  noden  m aar geen  enke le  op lossing he rbergt a lle  functiona lite iten  
d ie  m en  verwacht. 

In  he t a lgem een  liggen  de  be langrijkste  ve rwachtingen  vanuit de  gem eente  op  he t vlak van : 

• Het in - en  u itzoom en in  sta tistische  en  gem eten  da ta  gaande  van  he t ind ividue le  pe rcee l-
n iveau  over straa t, wijk tot h e t volled ige  grondgebied  van  de  gem een te . 

• Beschikken  over zee r recen te  en  actue le  da ta . 
• Het sne l kunnen  genere ren  van  ve rslagen  en  an twoorden  op  be le idsvragen  op  een  

gebru iksvriende lijke  m anie r. 

2.2.  De burger en bedrijven als gebruiker  
IGEAN beoogt da t ook de  KMO’s in , burgers in  en  de  inwoners van  haar gem eenten  ge bru ik zu llen  
m aken  van  he t ge ïn tegree rd  klim aa tp la tform . 

Opvolging . IGEAN beoogt m et de  on twikke ling van  een  ge ïn tegree rd  klim aa tp la tform  da t burgers, 
loka le  organ isa tie s en  wonin gcoöpera tie s via  he t klim aa tp la tform  hun  m ete rstanden  ze lf kunnen  
ingeven  of opvolgen  m et he t oog op   

• De burger een  tool te  geven  waarm ee  m en  de  im pact kan  opvolgen  van  e igen  gen om en 
m aa trege len  zoa ls de  insta lla tie  van  gebou wisola tie  of de  insta lla tie  van  zonnepane len  

• Advies te  krijgen  over he t ind ividuee l besparingspoten tiee l van  professione le  organ isa tie s of 
de  loka le  overhead , m e t he t oog over te  gaan  op  investe ringen  

• Het e igen  ve rbru ik te  bench m arken  m et de rden  
• De persoonlijke  b ijd rage  tot he t gem een te lijk klim aa t actiep lan  te  kunnen  opvolgen  en  te  

va lorise ren  via  wedstrijden , subsid ies of com m unica tie . 

                                                                 

3 de  Nede rlandse  klim aatm onitorda tabank, op  h ttps:/ /klim aatm onitor.da tabank.nl/dashboard/   

https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/
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Challeng en . Burgers van  de  gem eenten  kunnen  via  he t ge ïn tegree rd  klim aa tp la tform  he t 
klim aa t-actiep lan  en  he t klim aa tbe le id  van  de  gem eente  in  quasi rea ltim e  opvolgen  en  
cha llengen . De  burger kan  voorste llen  doen  to t ve rbe te rin g, he t gem een tebestuur aan m anen  om  
be te r te  doen  of ze lf a lte rna tieve  p lannen  opm aken  en  u itrekenen . 

Activering . Loka le  organ isa tie s kunnen  via  he t ge ïn tegree rd  klim aa tp la tform  hun  pa trim onium  
en  ach te rban  active ren , en  wedstrijden  bege le iden : Klasse n , scholen , sportteam s, … ku nnen  
tegen  e lkaa r u itgespee ld  worden  in  een  wedstrijd  te r redu ctie  van  hun  energieverbru ik, en  de  
werke lijke  ve rbru iken  kunne n  door de  gem eente  worden  opgevolgd  en  de  hoogste  reductie s 
worden  be loond  m et een  prijs . Om  d it te  bewerkste lligen  m oe t de  da ta  behande ld  e n  
geaggregeerd  worden  op  zo’n  m anie r da t m oge lijke  p rivacy-issues geen  prob leem  vorm en. 

Matchmaking . Com m ercië le  bedrijven  kunnen  via  he t ge ïn tegree rd  klim aa tp la tform  e nergie -
d iensten  aanbieden  aan  burgers, gem eentebesturen  of loka le  organ isa tie s, … Energiebedrijven  
kunnen  zo b ijvoorbee ld  zonn epane len  of isola tie -werken  aanbieden , een  energy se rvice  
com pany (ESCO) aanbieden  m et b ijvoorbee ld  de rde -partij financie ring. Een  be langrijke  
voorwaarde  h ie rin  is  da t de  p a rtij d ie  he t aanbod  on tvangt op  voorhand  kenbaar hee ft gem aakt 
da t h ij/zij h ie r voor open  staa t. 

2.3. Geïntegreerd klimaat platform  (GKP)  
Het u ite inde lijke  ob jectie f va n  een  ge ïn tegree rd  klim aa tp la tform  is om  in  één  om gevin g 
m ode llen , da ta  en  tools te r b esch ikking te  ste llen  d ie  e lke  ge ïn te ressee rde  kan  gebru iken  om  ze lf 
sim ula tie s te  m aken  of waarm ee  iedere  gebru ike r ze lf in form atie  over klim aa tm aa trege len  kan  
ha len . 

Uitgangspunt 1:  
He t GKP is een  open data-p la tform  

Naar analogie  m et – b ij voorbee ld  - de  Grondda tabank (NL) en  de  Geogra fisch  Da ta  
In frastructuur Vlaanderen  (kortweg GDI) is  een  GKP een  open  da ta -p la tform  da t beoogt gegevens 
te r besch ikking te  ste llen  m et be trekking to t de  klim aa tactiep lannen  in  h e t werkingsge bied  van  
IGEAN aan  e lke  ge ïn te ressee rde  gebru ike r. 

He t GDI groepeert voor Vlaanderen  a lle  geogra fische  da ta , en  ook he t GKP ken t een  b e langrijke  
geogra fische  com ponent: ve le  a specten  van  he t energie -, wa te r en  m obilite itssysteem  m oeten  
im m ers geogra fisch  ge re fe ree rd  worden , e n  b ijvoorbee ld  via  kaa rten  opvraagbaar zijn . De  
voornaam ste  aspecten  h ie rb ij zijn :  
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• De gem eten  en ergiestrom en zoa ls e lektricite it, gas en  stookolie  op  he t n iveau  van  de  straa t, 
wijk o f de e lgem eente  

• De loka le  he rn ieuwbare  energieproductie  in  e lke  s traa t, wijk o f dee lgem een te  
• De versch illende  ve rvoersstrom en per m odus van  of naa r een  school 
• De wate r- en  a fva lstrom en b innen  en  tussen  de  gem eente n  

Toch  is  een  GKP ge en  lou te re  ‘kopie ’ of aanvulling van  een  GDI voor klim aa t: Enerzijds beperkt 
he t GKP zich  n ie t tot lou te r  geogra fische  gegevens. De  en ergie -, wa te r- en  m obilite it system en 
zijn  im m ers zee r com plex en  om vat naast lou te r  geogra fische  in form atie  b ijvoorbee ld  ook d e  
energieverbru iken  pe r pe rcee l, de  nee rslaghoevee lheden , enz. Om  h ie rvan  een  goede  
m onitoring m oge lijk te  m ake n  m oe ten  a lle  ‘ruwe’ basisgegevens ge filte rd  worden , zoa ls: 

• Welke  em issies worden  ve roorzaakt door de  residen tië le  sector en  we lke  d oor KMO’s, scholen  
en  andere  inste llingen  d ie  ook aanwezig zijn  in  een  s traa t, wijk o f gem eente? 

• Hoe breng je  de  ve rsch illende  Scope  1, Scope  2 en  Scope  3 em issies in  kaa rt,4 en  m oe t d it ook 
op  he t n iveau  van  de  straa t, wijk o f gem eente? 

• Wat is  de  im pact van  he t wee r (zijnde  graaddagen , m aar ook zoninstra ling en  windaanbod), 
en  hoe  ondersche id t m en  d it van  de  ‘ve rbru iken’ d ie  door m ense lijk gedrag worden  
ve roorzaakt en  de  besch ikbaarhe id  van  he rn ieuwbare  energie? 

Anderzijds is  ook de  scope  van  he t GKP breder dan  he t GDI. Wate r of m obilite it stop t n ie t aan  de  
gem eentegrenzen , en  zijn  ge en  sta tisch  gegeven . He t is  n ie t eviden t om  activite iten  van  bewoners, 
bezoekers en  transitve rkeer zonderm eer te  sche iden  ten zij m en  ook h ie rover de  nodige  da ta  kan  
ve rzam elen  of ve rta len  naa r correcte  ve ronderste llingen . 

                                                                 

4 He t Greenhouse  Gas Protocol (we re ldwijd  he t m eest gebru ikte  p rotocol om  u itstoot van  broe ikasgassen  te  
berekenen) noemt een drietal scopes: ‘Scope 1’ is de directe CO 2-uitstoot, veroorzaakt door eigen bronnen 
binnen de organisatie of gemeentegrenzen. Het betreft dan de lokale  uitstoot door gebouw -, vervoer - en 
productie gerelateerde  activiteiten. Scope 2 omvat de indirecte uitstoot van CO 2 door opwekking van gekochte 
en verbruikte elektriciteit of warmte. De gemeente gebruikt deze energie intern, maar wekt deze niet intern 
op: de opwekking ervan  vindt fysiek ergens anders plaats, bijvoo rbeeld in een elektriciteitscentrale. Scope 3 is 
de indirecte uitstoot van CO 2, veroorzaakt door activiteiten van een andere organisatie. Het betreft dan uitstoot 
door bronnen die zich niet binnen de gemeente bevinden en waar ze ook geen directe invloed op  kan 
uitoefenen. Het belangrijkste voorbeeld hier is de uitstoot veroorzaakt door de productie van grondstoffen of 
materialen en uitbestede werkzaamheden zoals goederenvervoer. Ook de indirecte uitstoot als gevolg van 
zakelijk verkeer met privévoertuigen e n zakelijk vliegverkeer hoort bij scope 3. Volgens het GHG Protocol neemt 
een organisatie in ieder geval de verantwoordelijkheid over Scope 1 en 2.  
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Uitgangspunt 2:  
He t GKP biedt voorde len  voor de  verschillende  stakeholders 

Er zijn  ve rsch illende  voorde len  denkbaar b ij een  georgan isee rde  on tslu iting van  a lle  da ta  in  eender 
we lke  d im ensie , u it de  ve rsch illende  bronnen  via  één  GKP: 

• Professione len  zoa ls stud ieb ureaus, we tenschappers m aar ook hu lpd iensten  en  IGEAN 
kunnen  nagaan  we lke  da ta  e n  m ode lresu lta ten  reeds besch ikbaar zijn . Hie rdoor kan  d e  tijd  
d ie  nodig is  om  da ta  te  m e te n , te  ve rzam elen , te  corrige ren , de  kwalite it e rvan  te  con trole ren , 
ze  te  ijken  enz… drastisch  be perkt worden . 

• Het m aken  van  be te re  a fspraken  voor da ta -u itwisse ling en  - b ijvoorbee ld  - he t werken  m et 
open  source  toepassingen  ka n  e rtoe  le iden  da t de  tools e n  app lica tie s d ie  tot op  h ede n  zee r 
gesloten  en  specifiek waren  (zijnde  proprie ta ire  system en) vee l m odula irde r worden  
waardoor m en  ook fle xibe le r en  sne lle r u itb re id ingen  kan  m aken .  

• Modellen  of onderde len  van  m ode llen  kunnen  m akke lijke r worden  ge test, ve rfijnd  of 
aangevuld  wanneer ze  vrij toeganke lijk zijn  en  m akke lijk u itwisse lbaa r zijn . 

• Door zovee l m oge lijk da ta  e n  m ode llen  op en  te  ste llen  word t innova tie  ges tim ulee rd . Zo 
kunnen  ge ïn te ressee rden  apps on twikke len  of n ieu we  toe passingen  bedenken  om  
klim aa tdoe lste llingen  te  ha le n . 

• De e ffecten  van  toepassingen  d ie  reeds on twikke ld  werd en  door bepaa lde  actoren  ku nnen  via  
een  open  da ta -p la tform  ook te r besch ikking geste ld  word en  van  andere  gebru ike rs. Zo  
hebben  burgers b ijvoorbee ld  een  be te r bee ld  van  he t besparingspoten tiee l van  bepaa lde  
m aa trege len  en  kunnen  ze  e rvaringen  de len . 

• Naast deze  generieke  voorde len  zijn  e r ta l van  specifieke  toepassingen  d ie  nu ttig zijn  voor 
bepaa lde  doe lgroepen . 

Uitgangspunt 3:  
He t GKP is m ultid im ensionee l 

De  gebru ike rs m oe ten  fle xibe le  toe gang hebben  to t da ta  voor a lle rhand  u iteen lopende  
toepassingen , en  hun  e ige n  m ode llen  en  system en daarm ee  kunnen  voeden  en  ve rder 
on twikke len . Dit be teken t da t he t GKP deze  vee lzijd ighe id  m oe t ondersteunen: iem an d  kan  ruwe  
da ta  hebben  (m ee tgegevens) over een  bepaa ld  m ee tpunt of da ta  willen  be reken en  (m ode llen) op  
puntn iveau , pe rcee l n iveau  of ee rde r geb ied  dekke nd  voor een  bepaa lde  wijk o f hee l de  gem eente . 

Uit de  stakehold erana lyse  b leek da t be langhebben den  a lle rhande  ve re isten  hebben  ten  
overstaande  da ta : de  ge laagdhe id  van  de  in form atie  d ie  zij voor ve rsch illende  doe le inden  nodig 
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hebben  kan  vanuit ve rsch illende  d im ensies benaderd  worden . Deze  ve rsch illende  d im ensies 
worden  weergegeven  in  ond erstaande  figuur. 

 

Figuur 4. Overzicht van de verschillende dimensies waarin vandaag waterdata nodig is  volgens 
stakeholders  

Uitgangspunt 4:  
Het GKP omvat informatie over ecosystemen  

Indien me n voorspellende kw aliteiten m.b.t. energie, mobiliteit en water in het GKP-data model wil 
opnemen moet het GKP in staat zijn om dynamisch te kunnen modelleren , of om het data model 
te kunnen  koppelen met gespecialisee rde water - of verkeersmodellen.  

Zo is de impact van besli ssingen inzake ruimtelijke ordening op mobiliteit, energiestromen en 
waterhuishouding een van de belangrijkere aspecten in het klimaatdebat. De modellering van deze 
link is echter een complexe materie, en vraagt input van verschillende gespecialiseerde dom ein-
modellen. Een watermodel – bijvoorbeeld - omvat idealiter reeds alle informatie over het volledige 
waterecosysteem : Naast regenwater zijn ook afvalwaterstromen relevant voor waterkwantiteit en 
-kwaliteit. In die zin verschilt een waterdata  infrastructu ur  wel degelijk van een geografische data -
infrastructuur. Het aspect ‘water ’ vormt  op zich  een vierde dimensie naast de driedimensionele 
ruimte die gevormd wordt door de bodem, de rivieren en buffers en de bebouwing en 
verhardingen en alle andere vormen va n ruimtegebruik die belangrijk zijn voor de manier waarop 
water afstroomt en/of ter plaatse blij ft en in de bodem doordringt of  verdampt . Door menselijke 
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investe rings- en  adap ta tiem aa trege len  kan  m en  he t ecosysteem  be ïnvloeden . We  denken  dan  
b ijvoorbee ld  aan  e lem ente n  m et een  ru im te lijke  com pon ent (zoa ls slu izen , d ijken  of kee rm uren) 
m aar ook aan  m ense lijke  actie s zoa ls on ttrekkingen , d ra inage , lozingen , overstorten , e nz… Al deze  
ingrepen  kunnen  ee n  invloe d  hebben  op  he t wa te recosysteem  en  kun nen  dan  ook h e t voorwerp  
vorm en van  onderzoeksvragen , sim ula tie s en  m ode llen  d ie  m oge lijk via  een  breed  GKP da t ook 
wa te rgebonden  m aa trege len  om vat kunnen  on tsloten  en  gebru ikt worden . Deze lfde  oe fen ing van  
noodzake lijke  da ta  en  da tavorm en kan  worden  toegepast op  a fva l en  energie . 
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3. Verge l ijkbare platformen  
De u itbou w van  een  GKP da t door iedereen  gebru ikt kan  worden  en  waarin  da ta , m ode llen  en  tools  
worden  on tsloten  en  ook m akke lijk u itwisse lbaa r worden  ve rgt de  u itb ouw van  een  in te roperabe le  
IT-om geving m e t a fspraken  rond  open  da ta , open  source  software  en  ook he t te r  b esch ikking 
ste llen  van  rekencapacite it (b ijvoorbee ld  in  the  cloudoplossing).  

We verkenden  de  opbou w van  de rge lijke  system en (zowel technisch  a ls qua  gove rnance  en  
organ isa tie ) aan  de  hand  van  een  aan ta l system en  u it de  geogra fie . 

3.1. EEA’s Shared Environmental Information 
System (SEIS)  
Ondertussen  zijn  e r ook op  Europees vlak overkoepe lende  in itia tieven  d ie  op  m eta -n ive au  trach ten  
te  u itbouw van  open  in form atiesystem en te  stroom lijne n  en  te  ve reenvoudigen . Een  voorbee ld  
h ie rvan  is  he t Shared Environmental Information system  (kortweg: SEIS) initiatief  van het EEA, het 
Europees Milieu Agentschap . Onder  SEIS vallen initiatieven zoals h et Linked Open Data (LOD) 
plat form, de European Environment Agency’s (EEA) semantic data services, Copernicus  dat  eerder 
bekend stond als Global Monitoring for Environment and Security  (GMES) en GMES Initial Operations 
(GIO Land), Infrastructure for Spatial Information in the European Community  (INSPIRE), het European 
Environment Information and Observation Network  (Eionet), het SENSE project (een geharmoniseerd 
systeem voor de milieueffect -beoordeling van voedings - en drankproducten ), en het Global Earth 
Observation System of Systems (GEOSS) van de intergovernmental Group on Earth Obs ervations 
(GEO).  

Het SEIS-initiatief  ontwikkelde zeven generieke basisprincipes voor de opbouw en uitbating van 
open informatiesystemen:  

• In form atie  m oe t zo  d ich t m oge lijk b ij de  b ron  be heerd  worden . 
• In form atie  word t één  kee r ge collectee rd  en  word t dan  ged ee ld  m et anderen  voor 

ve rsch illende  doe le inden . 
• In form atie  m oe t steeds  besch ikbaar zijn  om  te  voldoen  a an  rapporte ringsverp lich tingen . 
• In form atie  m oe t m akke lijk toeganke lijk zijn  voor gebru ike rs. 
• In form atie  m oe t toeganke lijk zijn  op  een  aangepaste  geogra fische  schaa l en  d it evenee ns 

voor burger pa rticipa tie . 
• In form atie  m oe t volled ig besch ikbaar zijn  voor he t b rede  publiek en  in  de  loka le  ta (a )l(en). 
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• In form atiede ling m oe t worden  ondersteund  door gem ee nschappe lijke  en  gra tis  open  
software  standaarden . 

We zien  da t deze  p rincipes vrijwe l in  a lle  sectorspecifieke  p la tform en  worden  ge respectee rd  of 
ge lden  a ls basisprincipes. Ook de  INSPIRE-basisprincipes leunen  h ie r zee r d ich tb ij aan . He t 
u ite inde lijke  technische  resu ltaa t van  de  INSPIRE-rich tlijn  is  een  Spa tia l Da ta  In frastructure  (SDI) op  
na tionaa l en  Europees n ivea u . In  de  INSPIRE-rich tlijn  zijn  de  basisprincipes u itgewerkt in  zeven  
ve rsch illende  com ponenten  d ie  - naast de  a lgem ene  bep a lingen  - ge wijd  zijn  aan :  

• Metagegevens . De  in form atie  (kennis) over geogra fische  da ta  en  d iensten , zoa ls he t 
onderwerp , de  kwalite it en  d e  e igenaar e rvan , bedoe ld  om  gerich t de  ju is te  ge o-in form atie  in  
Europa  te  kunn en  vinden;  

• Specificaties  voor geografische data en diensten . Stand aard isa tie  van  geo-in form atie  
zowel qua  inhoud  (de fin itie s en  kenm erken  van  b ijvoorbee ld  rivie ren) a ls qua  position ering 
(goede  aanslu iting van  b ijvoorbee ld  wegen  op  de  grenzen  van  lidsta ten);  

• Netwerkdiensten . De  technologie  en  standaarden  waarm ee  de  geo-in form atie  en  
m etagegevens besch ikbaar worden  geste ld  via  he t in te rn e t en  Europese  en  de  na tion a le  
porta len ;  

• Delen  van data en diensten . De  voorwaarden , waaronde r de  geo-in form atie  besch ikb aar 
word t ges te ld ;  

• Monitoring  en  rapportering . De  m onitoring en  ve rp lich te  rapporte ring van  e lke  lids taa t over 
de  invoering van  INSPIRE.  

Elke  com ponen t van  de  rich tlijn  werd  in  de ta il u itgewerkt in  Im plem enting Rules  (IR). Dit p roces is  
in  2007 gesta rt en  liep  to t en  m et 2012. He t m om en t waarop  de  Im plem enting Rules klaa r zijn  en  
waarop  zij we tte lijk van  krach t worden , en  dus ingevoerd  m oe ten  zijn  in  de  lids ta ten , va riee rt pe r 
rege l. Bovenstaande  vijf com ponenten  worden  ve rtaa ld  in  evenvee l im plem enta tion  ru les: 

• ‘Im plem enta tion  ru les on  Monitoring & Reporting’ over u itgebre ide  da ta -inven ta rissen   
• ‘Im plem enta tion  ru les on  Ne twork Services & Metada ta ’ over he t facilite ren  van  he t vinden  

van  gegevens door gestanda ard isee rde  zoekse rvices en  m etada ta   
• ‘Im plem enta tion  ru les on  Da ta  and  Service  Sharing’ over da ta  de len   
• ‘Im plem enta tion  ru les on  Ne twork Services’ over he t facilite ren  van  toegang to t de  da ta  door 

he t toestaan  van  gestandaard isee rde  aanschouwing, download  en  transform atie  
• ‘Im plem enta tion  ru les on  Da ta  In te roperab ility’ over he t fa cilite ren  van  da ta  gebru ik en  

in te roperab ility door gem ee nschappe lijke  m ode llen  voor m eerdere  dom einen  aan  te  nem en 
om  gegevens u it te  wisse len   
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3.2. Open Geospatial Consortium (OGC)  
Het ee rder ve rm elde  SEIS e n  INSPIRE slu iten  aan  op  ta l van  sectora le  in itia tieven  d ie  sinds  he t  
m idden  van  de  ja ren  ’90 in te rna tionaa l inze tten  op  de  u itbou w van  zogena am de  da ta  
in form atiesystem en d ie  de  a m bitie  hebben  da ta  m akke lijk toeganke lijk te  m aken . Vaak zijn  he t 
open  da ta -p la tform en. Zo zijn  e r ve rsch illende  standaard ise ringsin itia tieven  in  de  geogra fische  
were ld  d ie  to t d oe l h ebben  geogra fische  in form atie  op  ee n  in te roperabe le  m anie r toe ganke lijk te  
m aken . Op d ie  m anie r kunnen  ve rsch illende  software toepassingen  en  m ode llen  un ive rsee l 
gebru ik m aken  van  a lle  beschikbare  da tase ts. Dit kan  u ite raa rd  enke l m its de  da tase ts voldoen  aan  
de  standaarden . 

Daarnaast on tstond en  e r recen te r, de  laa tste  tien  jaa r, ook in itia tieven  rond  open  source  system en. 
Wat h ie rb ij opva lt is  da t zowel open  da ta  a ls op en  source  in itia tieven  gekenm erkt worden  door 
open cooperation : p riva te  e n  publieke  pa rtne rs u it ve rsch illende  sectoren  werken  sa m en om  de  
open  da ta  standaard isa tie  en  de  open  source  system en tot stand  te  b rengen . Om  d it in  goede  
banen  te  le ide n  worden  e r governancestructuren en organisatiestructuren  u itge rold .  

Naast open  da ta  en  open  source  is  e r ook sam enwerking nodig om  op  ged istribueerde  wijze  m e t 
m ode llen , tools e n  toepassingen  te  kunnen  werken . 

Aan  de  hand  van  een  aan ta l voorbee lden  word t h ie rond er he t ve rsch il en  de  com plem enta rite it 
tussen  op en  da ta  en  op en  source  software  u itge legd  en  word t e r ingezoom d op  de  
sam enwerkingsverbanden  en  andere  randvoorwaarden  d ie  noodzake lijk zijn  om  d it op  de  schaa l 
van  een  regio  o f in te rna tionaa l te  rea lise ren . Daarna  be lich ten  we  ook de  m anie ren  om  op  
ged istribueerde  wijze  sam en  te  werken  aan  de  hand  van  e en  aan ta l voorbee lden . 

In  1994 werd  de  voorloper van  Open  Geospa tia l Consortium  (OGC) opgerich t. Dit con sortium  wil 
were ldwijd  geoda ta  standaard ise ren , in te roperabe l m aken  en  zo ook m akke lijk u itwisse lbaa r en  
he rbru ikbaar m aken . 

• Het OGC focust op  he t facilite ren  van  open  da ta  via  de  on twikke ling van  standaarden . Op zich  
doe t de  OGC-com m unity gee n  u itspraak over de  software  waarm ee  de  da ta  ve rwerkt worden : 
d ie  kan  op en  source  zijn  m aar ook proprie ta ry software  zijn  d ie  com m erciee l word t 
aangeboden . Zowel p rovide rs van  open  source  a ls  p rovide rs van  proprie ta ry software  kunnen  
zich  registre ren  om  he t OGC-com plian t labe l te  ve rkrijgen . 

• Een andere  com m unity d ie  la te r werd  op gerich t in  2006 is  OSGeo. OSGeo gee ft rich tlijn en  en  
voert p rojecten  u it m e t be trekking to t ope n  source  softwa re  en  tools. Deze  organ isa tie  werd  
opgerich t a ls een  sam enwerkingsverband  (onder de  vorm  van  een  stich ting) waarin  pu blieke  
pa rtijen  aangem oedigd  word en  open  da tastandaarden  te  gebru iken  (zowel OGC- com p lian t 
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a ls andere ) en  werk te  m ake n  van  open  source  software  im plem enta tie s (zowel voor n ieuwe  
toepassingen  a ls voor reeds bestaande  toepassingen  in  p roprie ta ry om gevingen . 

Om  zowel he t ve rsch il a ls  de  sam enwerking tussen  be ide  in itia tieven  (zijnde  open  da ta  ve rsus open  
source -tools) hebben  be ide  p a rtijen  een  Mem orandum  of Understand ing ge tekend .  

Er zijn  duidelijke vergelijkingspunten maar ook verschillen tussen platformen die open data 
standaardiseren en platformen die open source -software promoten .  

Een  van  de  be langrijkste  ve rsch illen  is  da t een  s tandaard isa tiep la tform  he t m ededingingsrech t 
m oe t re specte ren  en  een  ba lans m oe t zoeken  tussen  de  ve rsch illende  in te resses van  de  be trokken  
pa rtijen  (zijnde  de  ve rsch illende  com m ercië le  pa rtijen , m aar b ij voorbee ld  ook de  academ ische  
sector en  de  (sem i-)publieke  sector).  

Daarnaast m oe t h e t open  da ta -p la tform  e r ook over wake n  da t de  s tandaarden  d ie  zij u itgee ft n ie t 
onderhevig zijn  of worden  aan  pa ten ten  of cla im s. Dit ve rgt re la tie f m eer m ense lijke  m idde len  en  
een  grondige  kennis van  de  ju rid ische  con text in  ve rband  m et in te llectue le  e igendom srech ten  dan  
een  open  source  p la tform  da t m inder te  m aken  hee ft m e t deze  p rob lem atiek. Vaak m onden  
standaard iseringsin itia tieven  u it in  een  officië le  standaard  of in  rege lgeving.5  

Een  aan ta l van  de  standaarden  d ie  OGC b ijvoorbee ld  on twikke lde  vorm den  la te r de  b asis voor de  
officië le  ISO-norm en. Een  wh ite  paper van  ESRI gee ft een  goed  overzich t van  deze  evolu tie .6 

De  da tau itwisse ling d ie  door OGC word t geprom oot is  ge basee rd  op  Cloud/grid  da ta  u itwisse ling, 
m ap  se rvices en  da taprocessing waarb ij da ta , tools en  se rvices decen traa l worden  beheerd . De  
cen tra le  laag (Geogrid) voorzie t in  een  security laye r waar de  rech ten  van  gebru ike rs worden  
beheerd . Bepaa lde  da tase ts worden  b eve iligd  en  n ie t open  te r besch ikking geste ld  van  a lle  
gebru ike rs.  

Deze  a rch itectuur word t in  volgende  figuur gevisua lisee rd . 

                                                                 

5 Zie  b ijvoorbee ld  de  decre ta le  veranke ring van  GDI-Vlaande ren 

6 h ttp :/ /www.esri.com /lib rary/whitepape rs/pdfs/supported-ogc-iso-standards.pdf  

http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/supported-ogc-iso-standards.pdf
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Figuur 5. Overzicht van de opbouw van de data, map en process services van OGC 

Het consortium dat de OGC -laag verder ontwikkelt en beheert bestaat uit vertegenwoor digers van 
heel verschillende sectoren. Samen ontwikkelen ze standaarden, maken ze afspraken met 
betrekking tot interoperabiliteit van data en creëren ze open toepassingen. Een heel belangrijk 
basisprincipe van OGC is consensus decision making . Omdat de le den van het consortium 
uiteenlopende belangen en doelstellingen hebben werd hiervoor een set van policies en 
procedures ontwikkeld.  

3.3. Lessons learned  
Uit de  ana lyse  kom en  volgen de  face tte n  naa r voren  d ie  kunnen  he lpen  een  GKP u it te  bouwen. 

• Een rege lgevend  kader 
• Werken  m et form ele  m anda ten  en /of opdrach thouders – au then tieke  bronnen  
• Werken  m et/ in  sam enwerkingsverbanden  of open  consortia  
• Dissem ina tie  en  actie f aanm oedigen  van  he t da ta (he r)ge bru ik 
• Datakwalite itsnorm en en  –standaarden 
• Datapolicy –werken  m et ope n  da ta  en /of linked  da ta   
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• Segm ente ren  van  he t aanbod  voor ve rsch illende  doe lgroepen  - toegangsbeheer 
• Data , m ode llen  en  ou tpu t te r  besch ikking s te llen  
• Versch illende  kana len  om  he t aanbod  b ij klan ten  te  b rengen  
• Voorwaarden  en  a fspraken  m et be trekking to t he rgebru ik van  da ta  
• Value  added  se rvices 

We bespreken  h ie ronder beknopt de ze  ‘enab le rs’ in  twee  grote  de len : de  a lgem ene  da ta  policy en  
de  financie ringsm oge lijkhed en  of sam enwerkingsverbanden: 

Data  policy: open  en  linked  da ta  

De  m eeste  p la tform en  zijn  open  da ta -p la tform en en  in  he t kader van  publieke  da ta  zie n  we  ook de  
opkom st van  governm ent op en  linked  da ta .  

Nie t a lle  open  da ta  zijn  ook linked  da ta . Dit word t weergegeven  in  volgende  tabe l: 

Open data  

Open da ta  is  he t idee  da t som m ige  
gegevens voor iedereen  vrij besch ikbaar 
m oe ten  zijn  om  te  gebru iken , de len  en  
opnieuw te  publice ren  wanneer ze  da t 
willen , zonder beperkingen  van  copyrigh t, 
pa ten ten  of andere  con trole m echanism en 
en  zonder lin k naa r de  origine le  da tabron . 

≠ Linked data  

Linked  da ta  publicee rt en  connectee rt 
gestructuree rde  da ta  op  he t Web, gebru ik 
m akend  van  standard  technologieën  zoa ls 
HTTP, RDF en  URIs.  

Linked  da ta  kan  gezien  word en  a ls “da ta -as-
a -se rvice .” 

He t volgende  overzich t gee ft een  du ide lijk overzich t van  de  sam enhang tussen  open  en  linke d  da ta  
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Figuur 6. Roadmap of Linked Open Government Data (Dang et al. 2012) 

Open data worden vanuit een datacataloog ontsloten en moeten vanuit de applicaties bij de 
gebruikers of direct worden gereleased  of gepubliceerd. Om te k unnen spreken van linked data 
zijn er bijkomende data -attributen en services nodig.  

Zoals duidelijk gesteld wordt in bovenstaand raamwerk is  een ‘open licentie ’ de basisvoorwaarde 
van open data. De licentie bakent af wat de gebruiker van de data al dan ni et mag doen met de 
data. Een open licentie bevat maximaal de beperking dat de datagebruikers moeten vermelden uit 
welke bron ze data gebruiken (attributieprincipe) en dat mensen die data gebruiken en verwerken 
met andere data de resultaten ervan eveneens m oeten ter beschikking stellen van derden als open 
data (dit wordt share -alike genoemd).  

Open data en decentra al beheer . Een open data -platform impliceert niet noodzakelijk dat alle 
data centraal worden beheerd. Een open data -platform  wordt eerder gekenmerkt door:  

• Decentraa l da tabeheer (b ij ve rsch illende  da ta  owners) – zovee l m oge lijk via  au then tie ke  
bronnen  of a lle szins m et zo m in  m oge lijk da ta redundantie ; 
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• Centra le  coörd ina tie  en  a fspraken  m .b .t. da takwalite it, opste llen  van  een  open  da taca ta logus, 
(in  he t GDI ge rege ld  via  een  decree t en  rich tlijnen); 

• In te rna tiona le  a fstem m ing 

De  d iensten  van  he t KMI b ijvoorbee ld  zijn  we l toe ganke lijk m aar voldoen  n ie t aan  de  d e fin itie  van  
open  da ta . 

Open data en metadata . Open  da ta  be teken t m e tee n  ook da t a lle  m e tada ta  worden  beschreven 
en  opengeste ld  sam en m et d e  da tase ts d ie  he t m oge lijk m oe ten  m aken  voor de  gebru ike rs om  de  
open  da ta  ook te rug te  vinden .  

Binnen  de  Vlaam se  overhe id  ge lden  e r rich tlijnen  voor de  opm aak van  deze  m e tada ta . Zo kan  
worden  gegarandeerd  da t d e  open  da ta  n ie t en ke l worden  te ruggevonden  in  de  b e tre ffende  
da taca ta loog m aar ook kunn en  worden  on tsloten  via  ove rkoepe lende  op en  da ta -p la tform en en  
system en (b ijvoorbee ld  Vlaam se  of Europese ). 

Er worden  m etada ta  voorzien  op  he t n iveau  van  de  da tase t ze lf en  op  h e t n iveau  van  de  fysische  
dum ps (API – Applica tion  Program m ing In te rface  = een  se t van  rou tines, p rotocollen  e n  tools om  
softwareapplica tie s te  bouwe n. 

De  m etada ta  om schrijving voor de  Vlaam se  overhe id  is  ee n  ve rfijn ing van  de  Europese  rich tlijnen  
te rzake  d ie  op  hun  beurt geë n t werden  op  in te rna tiona le  rich tlijnen .7 

Voor geoda ta  zijn  e r specifie ke  INSPIRE-m etada ta rich tlijnen  d ie  door GDI werden  ove rgenom en 
voor Vlaanderen  in  de  rich tlijn  GDI-Vlaanderen  Best Practice  voor m etada ta . He t p rofie l voor 
m etada ta  is  gebasee rd  op  d e  ISO 19115 standaard  voor m etada ta  van  da tase ts  en  da tase tse rie s, 
en  op  de  ISO 19119 standaard  voor m etada ta  van  se rvices.8 

Financie ringsm oge lijkheden 

De  financie ring d ie  benodigd  is  om  een  da tasysteem  zoa ls een  GKP volled ig u it te  bou wen word t 
door de  stakeh olders klassiek a ls  zee r h oog ingescha t. Een  dee l van  de  proceske te n  kan  zee r 
a rbe idsin tensie f zijn  en  ande re  onderde len  zee r kap itaa lin tensie f (b ij voorbee ld  investe ringen  voor 
de  u itbou w van  m ee tne tten , software , enz...) ind ien  deze  op  voorhand  n ie t besch ikbaar zijn . 

                                                                 

7 h ttp :/ /www.w3.org/TR/vocab-dcat/   

8 Zie  h ttp :/ /www.geopunt.be /voor-expe rts/m e tadata/m etadata-best-practice s-en-rich tlijnen 

http://www.w3.org/TR/vocab-dcat/
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Figuur 7. Delen van het procesmodel volgens kapitaal- en arbeidsintensiteit. 

Met deze ongelijke verdeling moet ook rekening worden gehouden bij de uitwerking van een 
businessmodel  voor de GKP-exploitatie. De terugverdieneffecten in delen van het procesmodel 
verschillen sterk en bepaalde partijen hebben reeds zwaar moeten investeren in het op punt 
stellen van beeld - en dataverwerking maar vrezen dat in een systeem waarbij de gebruiker 
eventueel  enkel de marginale meerkost betaalt van de aflevering van dataservices deze 
investeringen nooit kunnen terugverdiend worden.  

Bovenstaand schema toont ook aan dat de costing  problematiek  zoals die in de open PSI -richtlijn 
naar voren wordt geschoven ontoer eikend is om een businessmodel  voor dit type open data te 
kunnen uitbouwen.  

Veelal komt de basisdata tot stand in het kader van een dienst van algemeen economisch belang 
(DAB) die wordt uitgevoerd door een overheidsinstelling. Vaak doet de overheid hierbi j een beroep 
op de private sector. De samenwerking tussen private en publieke partijen in een operationele 
context wordt geregeld via de geijkte kanalen en de verschillen worden vooral gekenmerkt door 
de mate waarin er risicotransfert plaatsvindt van de pu blieke naar de private partijen.  
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Gezien  de  onduide lijkh e id  over de  scope  van  he t GKP is  he t vanuit hu id ig oogpunt n ie t m oge lijk 
een  kosten - ba tenana lyse  u it te  werken  of de  forecast te  m aken  van  de  budge tten  d ie  n odig zu llen  
zijn  om  he t u it te  b ouwen. 

Een  agile  p rojectaanpak is  de  aangewezen  m anie r om  d it te  rea lise ren . 

Bij een  agile  p rojectaanpak word t n ie t u itgegaan  van  vaste  specifica tie s (fu nction e le  en  n ie t-
functione le  ve re isten  van  ee n  vooropgeste ld  systeem ) en  van  een  vast p rojectcharte r. 

De  de len  van  he t systeem  worden  ite ra tie f, gecocreëe rd  door ve rsch illende  actoren . Binnen  agile  
p rojectm anagem ent gaa t m en  e rvan  u it da t de  m idde len  en  de  doorloop tijd  p e r ite ra tie  we l 
vastliggen . Men gaa t zoge naam d timeboxen en binnen een beperkte, vooraf gedefi nieerde  
tijdsspanne en budget maximale meerwaarde (i.e. functionaliteit en kwaliteit) creëren. Dit verschil 
wordt geïllustreerd in volgende figuur:  

 

Figuur 8. Het fundamentele verschil in aanpak tussen traditioneel (links) en agil e (rechts) 
projectmanagement.9  

Bij overhe idsopdrach ten  voor ICT-im plem enta tie s word t voora lsnog gewerkt volgens de  
trad itione le  m ethode  om dat in  he t bestek voora f m oe t worden  beschreven  wa t e r ju ist m oe t 
gebeuren  en  he t re su ltaa t m oe t kunnen  worden  ve rge leken  tussen  de  ve rsch illende  aanbieders.  

                                                                 

9 Bron  h ttps:/ /www.scrum alliance .org/com m unity/articles/2013/august/a -changed-view-to-scrum -while-sa les-
process. 
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Uit recen te  aud its  en  ana lyses b lijkt ech te r da t b ijvoorbee ld  in  Nederland  d ie  volgens  d e  klassieke  
m ethode  in  de  m arkt werde n  geze t schrom elijk over bu dge t gaan  en  vee l te  laa t vaak slech ts 
gedee lte lijk worden  opge leverd . Daarom  word t in  de  figuur h ie rboven  tijd  en kost aangegeven in 
het roo d, als een parameter die nogal eens durft te variëren.  

Er zijn in de regelgeving rond overheidsopdrachten ook nieuwere methoden zoals speciale 
raamopdrachten en de concurrentie gerichte dialoog die meer mogelijkheid bieden om binnen 
bepaalde krijtlijnen een project gaandeweg vorm te geven. Er is echter weinig ervaring met dit 
soort opdrachten voor ICT -ontwikkeling. De komende jaren zal dit waarschijnlijk  toch wel wat 
veranderen o mdat steeds meer overheidsorganisaties kiezen voor een collaboratieve  aanpak, 
agile ontwikkeling en de projecten ook steeds complexer worden.  

Bovendien gaat de klassieke methode ervan uit dat het systeem ook op een bepaald moment finaal 
wordt “opgeleverd” en dat de ontwikkeling van het systeem een tijdelijke projectorganisatie vergt. 
Men ziet het op te leveren systeem als ondersteunend of eerder instrumenteel voor de organisatie 
in kwestie (zoals men wagens of een nieuw gebouw of a ndere facilities zou aanko pen). 
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4. Ontsluiting van overheidsdata  
IGEAN beoogt via  he t ge ïn te gree rd  klim aa tp la tform  de  d a taon tslu iting van  overhe idsda ta  inzake  
energie , wa te r, m obilite it en  a fva l. We beschrijven  h ie r de  voornaam ste  da tabronnen  en  be trokken  
actoren  voor energie  en  wa te r. 

4.1. Energ iedata  
Versch illende  departem enten  en  agen tschappen  van  de  Vlaam se  overhe id  hebben  energie -
ge re la tee rde  bevoegdheden . 

Be trokken actoren 

De  bevoegdhe id  van  de  Vlaam se  overhe id  inzake  energie  is  zeker geen  volled ige  be voegdhe id . 
Vlaanderen  rege lt de  d istribu tie  van  energie  (m aar n ie t he t transport), de  n ieuwe  energiebronnen , 
de  groene  energie , he t zu in ig om gaan  m et energie  en  de  energiebesparing. De  bevoegdhe id  
energie  beva t a ldus de  d istribu tie  en  he t p laa tse lijke  ve rvoer van  e lektricite it door m idde l van 
ne tten  van  m inder dan  70 kV, de  openbare  gasd istribu tie , he t gebru ik van  m ijngas en  van  gas  
a fkom stig van  hoogovens, de  ne tten  voor warm tevoorzien ing op  a fstand , de  va lorisa tie  van  
steenbergen , de  n ieuwe  ene rgiebronnen  m et u itzonderin g van  ke rnenergie , d e  te rugwinning van  
energie  door de  n ijve rhe id  e n  andere  gebru ike rs, ra tione e l energieverbru ik en  de  ta rieven  voor 
gebru ik van  he t e lektricite its- en  gasne t. 

He t Departement Omgeving  en  de  Omgevingsbeleidscluster Klimaat, energie en groene 
economie  beva t a lle  hu id ige  departem enta le  taken  inzake  klim aa t, en e rgie  en  groen e  econom ie . 
He t is  de  taak van  he t departem ent om  he t om gevingsbe le id  inzake  klim aa t, luch t, ene rgie  en  
groene  econ om ie , vanuit h un  m aa tschappe lijke  en  be le idsm atige  sam enhang, ve rder u it te  
bouwen vanuit een  om gevin gsbenadering. Ook deze  cluste r hee ft ve rbanden  m et a lle  them a’s van 
he t om gevingsdom ein . Dit im plicee rt een  structure le  synergie  m et de  en tite ite n  d ie  deze  
opdrach ten  a ls ke rnopdrach t hebben  en  waar d ikwijls  ook een  dee l van  he t 
instrum enta rium aanwezig is . Voor de  be le idsu itvoering en  voor een  dee l van  he t u itvoerings-
instrum enta rium  is e r dus een  structure le  synergie  nodig m et de  VMM Klim aa t- en  luch tbe le id ), 
he t VEA (Energiebe le id ), de  OVAM (Circu la ire  econom ie), he t ANB (Klim aa tbe le id , PAS), h e t INBO 
(Onderzoek), he t Agentscha p  Wonen  en  de  VMSW ((sociaa l) woonbe le id), en  he t Agentschap  
Onroerend  Erfgoed  (onroere nd  e rfgoedbe le id , o .a . op  vlak van  energie ) 
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De ee rste  Organ isa tiep ijle r van  he t Departem ent om geving is  de  Om gevingsstra tegie , zijnde  de  
p laa ts waar he t om gevingsbe le id , da t onder de  ve ran twoorde lijkhe id  va lt van  he t de partem ent, 
stra tegisch  en  proactie f on twikke ld  en  gepositioneerd  word t ten  opzich te  van  in te rna tiona le  
on twikke lingen , andere  be le idsdom einen , de  m in iste r, de  rege ring en  de  m aa tschappij. Kennis  is  
een  be langrijke  basis voor een  onderbouwd stra tegisch  om gevingsbe le id . Daarom  beva t deze  
p ijle r ook h e t om gevingson derzoek waarb ij a lle  onderzoeksactivite iten  en  onderzoeksm idde len  
van  he t om gevingsdepartem ent worden  gebunde ld  in  een  Vlaams Planbureau voor de 
Leefomgeving . He t Vlaam s Planbureau  is  tevens  de  p laa ts voor d e  monitoring en evaluatie 10 
van  he t be le id . Op te rm ijn  ka n  d it d oor ve rdere  synergiën  op  dom einniveau  ve rder doorgroe ien . 

Deze  p ijle r staa t ook ga ran t voor he t data - en informatiebeheer  en voor de ondersteuning van 
en instrumenten voor een digitale maatschappij.  

Om dat deze  p ijle r he t Vlaam se  om gevingsbe le id  p laa tst in  een  con text van  bes tuurlijke  en  
m aa tschappe lijke  actoren  kan  h ij ook de  activite iten  be va tten  inzake  pa rtne rschappen  m et de  
loka le  bestu ren  en  m aa tschappe lijke  actoren . 

He t Vlaams Energieagentschap  (VEA) is  een  ve rze lfstan d igd  agen tschap  van  he t be le idsdom ein  
Om geving en  gee ft u itvoering aan  een  duurzaam  energiebe le id . VEA’s be langrijkste  taken  zijn  he t 
stim ule ren  van  ra tionee l en ergiegebru ik en  m ilieuvriende lijke  energieproductie . Zij rich ten  zich  
daa rb ij op  be le idsvoorbere id ing en  -im plem enta tie , d raagvlakverbred ing, handhaving van  de  
rege lgeving en  be le idseva lua tie . Binnen  deze  taak s taa t VEA in  voor de  handhaving van  EPB 
(Energiepresta tie  en  Binnenklim aa t) en  EPC (Energiepresta tie  ce rtificaa t) voor geb ouwen, en  voor 
de  opvolging van  de  insta lla tie  aan  he rn ieuwbare  energie  en  haa r subsid ies. 

VITO voerde  de  stud ie  "Onde rsteun ing Burgem eeste rsconvenant" u it in  opdrach t van  de  Vlaam se 
overhe id  (departem ent LNE) m et a ls doe l om  de  s te den  en  gem een ten  in  Vlaanderen  te  
ondersteunen  b ij de  opm aak van  een  baseline inventory  (BEI) en  sustainable energy action 
plan  (SEAP) zoa ls gede fin iee rd  onder he t Covenant o f Mayors. De  stud ie  resu ltee rde  enerzijds in  
een  nu lm e ting voor e lke  ge m eente  waarb ij a lle  cen traa l besch ikbare  gegevens a l zijn  ingevuld  en  
anderzijds in  een  sim ula tie lu ik waarin  10 ve rsch illende  m aa trege len  op  gem eente lijk n iveau  
gesim ulee rd  kunnen  worden . De  tool beva t a lle  gegevens  en  be reken ingen  d ie  nodig zijn  om  een  
CO2-nulm eting voor he t grondgebied  op  te  m aken  en  d it volgens  d e  m in im um  

                                                                 

10 He t be treft h ie r n ie t de  m etingen  op  he t te rre in  d ie  n ie t tot de  opdrach t van  he t departem ent behoren , m aar 
we l he t on twikke len  van  instrum enten  en  tools om  (de  re su lta ten  van) he t om gevingsbe le id  van  nab ij te  kunnen 
opvolgen , zoa ls da t noodzake lijk is om  de  be le idscyclus te  kunnen invullen 
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rapporte ringsvere isten  van  he t Burgem eeste rsconvenant. De  resu lta ten  van  de  b e reken ingen  
worden  weergegeven  in  de  SEAP-tem pla te . De  rekenbladen  zijn  n ie t beve iligd  dus a lle  form ules  
zijn  zich tbaar en  a lle  ve lden  kunnen  overschreven  worden .  

De  nu lm etingen  worden  jaa rlijks geactua lisee rd . Tot op  he den  word t deze  upda te  u itge voerd  door 
VITO, m aar vanaf 2019 za l de ze  taak d oor he t VEA worden  overgenom en.  

De  ne tbehe erder Fluvius  (ee rde r bekend  a ls Eandis en  In frax) is  de  beheerde r van  he t  
d istribu tiene t voor e lektricite it en  aa rdgas, is  de  data beheerder  voor d eze  ve rbru iken  en  hee ft 
daa renboven  enke le  openba re  d ienstve rp lich tingen . Binn en  deze  taak gee ft Fluvius su bsid ies u it 
voor energie -e fficiën tie  en  is  zij he t ee rste  aanspreekpunt voor de  insta lla tie s  van  h e rn ieuwbare  
energie  en  de  u itgave  van  groenestroom certifica ten . 

De  VREG is  de  Vlaam se  Regula tor voor Elektricite it en  Gas. De  VREG regulee rt de  e le ktricite its- en  
gasm arkt in  he t Vlaam s Gewest wa t b e teken t da t zij de  Technische  Reglem enten  opste lt d ie  de  
ne tbeheerders m oe ten  na le ven  b ij he t beh eer van  hun  e lektricite its- en  gasd istribu tiene t, da t zij 
de  goedkeuring gee ft voor de  d istribu tiene tta rieven , toezich t houd t op  de  e lektricite its- e n  
gasm arkt in  he t Vlaam s Gewest waarvoor ook een  monitoring  van  de  m arkt (opm aak van 
sta tistieken , ana lyse  h ie rvan ,…) word t opgem aakt. De  VREG heeft ook a ls taak he t e fficiën t 
informeren  over d e  en ergiem arkt in  he t Vlaam se  Gewest, en  he t toekenn en  e n  beh e ren  van  de  
groenestroom - en  warm tekrach tce rtifica ten  en  ga ran tie s van  oorsprong in  een online databank . 

Huid ige  da taontslu iting11 

Zowel he t Departem ent Om geving a ls he t Vlaam s Energieagen tschap  werken  aan  een centraal 
data platform  om  hun  in te rn e  werking te  op tim alise ren  en  deze  da ta  te  on tslu iten . Be ide  pa rtijen  
geven  aan  om  tegen  e ind  2018 hun  p la tform  werkende  te  h ebben  en  de  da ta  besch ikbaar te  ste llen  
via  APIs. 

De  on tslu iting van  deze  da ta se ts kadert b innen  he t open  da ta -be le id  van  de  Vlaam se overhe id . 
Nie t en ke l he t VEA hee ft een  tra ject rond  da ta -on tslu iting voor loka le  overheden  lope n . Ook he t 
Departem ent Om geving, he t Vlaam s Energiebedrijf, In frax, Eandis, de  cen trum ste den  en  de  
provincies hebben  een  aan ta l in itia tieven  lopen  d ie  a ls d oe l hebben  om  open  da ta  te  on tslu iten  

                                                                 

11 Voorgeste lde  in form atie  is voornam e lijk a fkom stig van  de  nota  “open  da ta  voor lokale  ove rheden  – them a 
ene rgie” opgem aakt door VITO en  VEA. 
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m aar ook (web  gebasee rde) app lica tie s (dashboards, sim ula tiem odule , ...) te  on twikke len  voor 
loka le  overheden .  

Afstemming met andere initiatieven is bel angrijk om dubbel werk te vermijden maar ook 
om van elkaar te leren . 

Als groe im ode l voor een  ope n  da ta -praktijk b ij de  overhe den  in  Vlaanderen  kan  ve rwezen  worden  
naar he t vijf ste rren  m ode l voor open  da ta  zoa ls voorgeste ld  door Tim  Berners-Lee : 

★ Da ta  is  besch ikbaar op  he t web  (ongeach t he t form at) onder een  open  licen tie  (OL) 

★★ Da ta  is  b esch ikbaar op  he t web  in  een  m achinaa l leesbaar (RE) gestructuree rd  form aa t 
(bv. Exce l i.p .v. een  a fbee ld in g van  een  tabe l) 

★★★ Ze lfde  a ls (2) en  da ta  is  besch ikbaar in  een  op en  form aa t (OF)(bv. CSV i.p .v. Exce l) 

★★★★ Ze lfde  a ls (3) en  gebru ik van  URI’s (‘Uniform  Resource  Iden tifie r’) om  objecten  of 
concep ten  te  iden tifice ren  zoda t kan  ve rwezen  worden  

★★★★★ Ze lfde  a ls (4) en  lin k da ta  (LD) m e t andere  da ta  zoda t deze  ve rrijkt worden  

Het  Vlaams Energieagentschap  (VEA) s te lt ene rgie  ge re la tee rde  gegevens besch ikbaar via  
h ttp :/ /www.energiesparen .be /energiesta tistieken . In  opdrach t van  he t VEA word t e lk jaa r de  ba lans 
opgem aakt van  de  energieconsum ptie  en  –productie  in  Vlaanderen , de  inve n ta ris van 
he rn ieuwbare  energieproductie  insta lla tie s en  de  inven ta ris van  WKK-insta lla tie s. Via  
Energiestatistieken wordt een uitgebreid rapport, samenvattend overzicht en infografi ek 
gepubliceerd.  Daarnaast stelt het VEA via “Energiestatistieken” ook een aantal cijfers ter 
beschikking uit de EPB - en EPC-aangiftes, die verplicht bij het VEA ingediend worden:  in pdf -vorm 
wordt jaarlijks  

• Een EPB-cijfe rrapport opgem aakt m et overzich t p rocedures, re su lta ten  en  energe tische  
ka rakte ristieken  van  he t Vlaam se  gebouwenbestand  en  d e  gem idde lde  E-pe ilen  pe r 
gem eente .  

• Een EPC-cijfe rrapport opgem aakt m et van  inged iende  EPC’s residen tië le  gebou wen per 
m aand , pe r jaa r, pe r p rovincie , opgede e ld  naa r transactie  (ve rhuur, ve rkoop) en  type   

http://www.energiesparen.be/energiestatistieken
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Via  een  dashboard 12 ste lt he t VEA eveneens  de  m eest recen te , officië le  gegevens over groene  
energie  in  Vlaanderen  te r b esch ikking via  gra fieken  en  tabe llen  (bestandstype : PNG, JPEG, SVG, 
pdf). Som m ige  gegevens worden  pe r m aand  geactua lisee rd , andere  eens pe r jaa r. 

He t VEA ste lt ook d e  zonneka art te r besch ikking d ie  aange eft hoe  e lk dak(dee l) in  Vlaanderen  scoort 
m e t be trekking tot zonne -en ergie  (h ttp :/ /www.energiesparen .be /zonnekaart). Deze  score  gaa t u it 
van  de  oppervlakte , oriën ta tie  en  he llingshoek van  e lk da k en  gede ta illee rde  in form atie  van  he t 
KMI. Voor gebouwen m et ee n  goede  score  word t au tom atisch  be rekend  wa t zonnepane len  en  ee n  
zonneboile r op  he t dak kunn en  kosten  en  wa t ze  kunnen  opbrengen .  

Het  Vlaams Energ iebedrijf  on twikke lde  he t TERRA-pla tform  b innen  de  projectoproe p  “Radicaa l 
d igitaa l” van  de  Vlaam se  Overhe id . TERRA is  een  energie - en  pa trim onium  registe r da t e en  
bunde ling beva t van  basisda ta  van  a lle  gebouwen , in frastructuur en  pe rce len , d ie  door de  publieke  
sector in  Vlaanderen  worden  gebru ikt, ge koppe ld  m e t en ergie  ge re la tee rde  da ta  u it ve rsch illende 
bronnen  zoa ls  ve rbru ik en  presta tie  bepa lende  ind ica tore n . De  ge gevens kunn en  gebru ikt worden  
voor rapporte ring en  ana lyses. Op  basis van  deze  gegevens en  ana lyses kunnen  con cre te  actie s 
gedefin iee rd  worden  om  op  e fficiën te  wijze  de  CO2-u itstoot en  he t energieverbru ik van  de  brede  
Vlaam se  overhe id  te  ve rlagen . He t Facilita ir Bedrijf staa t in  voor de  fundering van  de  da tabank, 
door he t openste llen  van  de  bestaande  vastgoedda tabank. He t Vlaam s Energieagentschap  ste lt 
da ta  u it de  EPC- en  EPB-da tabank te r besch ikking. Agentschap  voor Geogra fische  Inform atie  he lp t 
m e t de  correcte  CRAB-adressen  en  pe rcee lp lannen . Departem ent In form atie  Vlaanderen  ten  slotte  
leve rt extra  expertise  ron d  da tabank en  -ve rwerkin g aan . Tenslotte  is  a lle  le ve rings- en  
factura tiegegevens van  he t VEB (a ls leve rancier van  energie ) ge ïn jectee rd  in  de  da tabank.13 

Eandis  b ied t via  een  open  da ta -portaa l ve rbru iksgegevens van  e le ktricite it e n  aa rdgas a an  in  Exce l 
en  CSV-form aa t.14 Deze  da ta  zijn  e igendom  van  Eandis en  gekoppe ld  aan  een  gebru ikslicen tie . 
Daarnaast b ied t Eandis via  h e t ope n  da ta -portaa l ook en ergievraagkaarten  aan . Dit zijn  kaa rten  
pe r gem eente  d ie  a ls gdb-bestanden  besch ikbaar geste ld  worden . Eandis bezorgt aan  de  
aangesloten  vennoten  jaa rlijks he t overzich t aan  u itbe taa lde  REG-prem ies. Deze  gegevens worden  
nog n ie t on tslo ten  a ls open  da ta . Eandis b ied t ook e en  a an ta l web  gebasee rde  tools aan  via  hun 

                                                                 

12 h ttp :/ /www.ene rgie sparen .be /barom e te r  

13 Bron: h ttp :/ /www.vlaam sene rgiebedrijf.eu/onze -diensten/ene rgiedata  en  pre senta tie  Koen  Willem s op 
ronde  ta fe l Ene rgie  dd . 17/03/2017 

14 h ttps:/ /www.eandis.be /n l/open-data-ove r-de-ene rgiem arkt  

http://www.energiesparen.be/barometer
https://www.eandis.be/nl/open-data-over-de-energiemarkt
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website .15 Met E-lyse  kunnen  p a rticu lie ren  en  de  BENOvatiechoach  he t energieverbru ik registe ren 
(via  login) en  opvolgen  in  he t kader van  een  collectie f Burenprem ie  renova tieproject. Met de  web  
module  Verbruikswijzer kan je maandelijks je verbruik van aardgas en elektriciteit registreren en  
opvolgen (via login). Via de web gebaseerde  tool Zet je woning op de kaart 16 kan je het 
energieverbruik van jouw woning vergelijken met dat van een gelijkaardig gezin in een gelijkaardige 
woning en krijg je bijkomende informatie over de BENOvatiemaatregele n die de staat van jouw 
woning kunnen verbeteren.  

Op dit moment stelt Infrax  niet zonder meer gegevens (publiek) beschikbaar. Zij beperken zich tot 
de wettelijke rapporteringen . Infrax stelt wel informatie met betrekking tot de uitgevoerde 
energiescans pu bliek beschikbaar via de SQL databank Sumatra (bv. aantal scans, materialen 
aanwezig). 17 Een selectie van de gegevens is mogelijk op niveau van bv. netbeheerder (binnen 
werkingsgebied Infrax), gemeente, eigendomsstatuut en doelgroep categorie . Infrax plant de 
ontsluiting van energie gerelateerde  gegevens (thermografische kaarten, verbruik, premies) via 
GIS, voor gemeenten die over Infragis beschikken, of via een web service , voor gemeenten die nog 
geen GIS hebben. Dit aanbod is momenteel beschikbaar voor de helft van de Infrax gemeenten. 
Infrax levert aan de Provincie Limburg wel gegevens aan (REG-premies , verbruik) in het kader van 
het Swing -dataplatform “Limburg in cijfers”.  

De integratie van Eandis en Infrax in Fluvius  is zo recent dat er nog geen duidelij k beeld geschept 
kan worden over de integratie van de data diensten die Fluvius gaat aanbieden.  

De VREG stelt energie gerelateerde  gegevens ter beschikking via een open data -porta al 18 met 
betrekking tot de i ndeling af nemers (elektriciteit, aardgas), het a antal budget meters (elektriciteit, 
aardgas), groene stroom (uitgereikte certificaten, verkopen aan minimumprijs, handel in GSC GO, 
bilaterale transacties) en warmtekrachtkoppeling  (uitgereikte certificaten, verkopen aan 
minimumprijs, productie -installaties, handel in WKC GO, bilaterale transacties).  Daarnaast biedt de 
VREG onder de rubriek Energiesector - cijfers en statistieken 19 energie gerelateerde  gegevens aan, 
meestal als word - of pdf -bestand. Het VEA, de federale en Vlaamse overheid linken via hun websit e 

                                                                 

15 https://www.eandis.be/nl/klant/energie -besparen/tips -en-toepassingen/mijn -verbruik   

16 https://eandis.zetjewoningopdekaart.be/   

17 http://escansinfrax.stebo.be/   

18 http://www.vreg.be/nl/open -data   

19 http://www.vreg.be/nl/cijfers -en-statistieken   

https://www.eandis.be/nl/klant/energie-besparen/tips-en-toepassingen/mijn-verbruik
https://eandis.zetjewoningopdekaart.be/
http://escansinfrax.stebo.be/
http://www.vreg.be/nl/open-data
http://www.vreg.be/nl/cijfers-en-statistieken
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of open  da ta -p la tform  naar de  webpagina  van  de  VREG waar je  ve rvolgens de  besta nden  m et 
sta tistieken  kan  d ownloaden . 

4.2.  Water data  
Versch illende  departem enten  en  agen tschappen  van  de  Vlaam se  overhe id  hebben  wa te r-
ge re la tee rde  bevoegdheden .20 

De Vlaamse Milieu maatschappij  (VMM) beheert he t grondwate r en  de  onbevaarbare  wa te rlopen  
van  ee rste  ca tegorie . De  VMM stree ft he t ecologische  he rste l van  deze  wa te rlopen  na . Door ru im te  
voor wa te r te  voorzien  en  d oor overstrom ingsvoorspe lle rs te  on twikke len , wil de  VMM de  schade 
van  overstrom ingen  zo vee l m oge lijk beperken . Daarnaast stuurt de  VMM de  u itbouw van  he t 
gem eente lijke  en  bovengem eente lijke  riole ringsne t aan  en  houdt ze  e r ecologisch  en  e conom isch  
toezich t op . Ze  in t de  he ffin g op  wa te rveron tre in iging e n  op  grondwa te rwinningen  en  advisee rt 
aanvragen  in  ve rband  m et a fva lwa te r en  grondwate r. Voorts m ee t en  con trolee rt d e  VMM de 
kwantite it en  de  kwalite it van  he t oppervlaktewate r, h e t grondwate r en  de  wa te rbodem s en  
rapportee rt ze  over de  resu lta ten . Ze  con trolee rt ook de  drinkwate rproductie  en  –d istribu tie . Tot  
slot coörd ineert en  organ isee rt de  VMM de  p lann ing van  he t in tegraa l wa te rbe le id  in  Vlaanderen . 

Het Departement Omgeving  ondersteu n t en  bege le id t gem eenten  b ij e rosiebestrijd ing, be re id t 
he t Vlaam se  klim aa tp lan  voor, houdt toezich t op  bedrijven  m et een  klasse  1-ve rgunning en  stree ft 
naa r de  in tegra tie  van  ecologie  in  de  in frastructuur en  is  e en  be langrijke  spe le r in  he t wa te rbe le id . 
Ruim te  Vlaanderen  on twikke lt he t ru im te lijk be le id  e n  m a akt h ie rb ij keuzes  vanuit een  gedragen  
ru im te lijke  visie  in  he t be lang van  de  sam enleving. Ruim te  Vlaanderen  ondersteun t onder m eer de  
vraag naa r m eer ru im te  voor wa te r  vanuit h e t in tegraa l wa te rbe le id  en  zoekt h ie rb ij na a r de  beste  
ru im te lijke  op lossingen  op  b asis van  een  geb iedsgerich te , ge ïn tegree rde  en  ne twerkbe nadering. 

Het Agentschap voor Natuur en Bos  (ANB) be heert he t openbaar groen , de  pa rken , de  na tuur 
en  he t b os van  he t Vlaam se  Gewest op  een  zo duurzaam  m oge lijke  wijze . Wate r is  h ie r inheren t 
aan  ve rbonden . Ook de  open bare  visse rij is  een  bevoegdhe id  van  ANB. 

De Vlaamse Landmaatschappij  (VLM) s tim ulee rt een  duurzam e bem esting in  fun ctie  van  een  
be te re  wa te rkwalite it, s lu it beheerovereenkom sten  m et landbouwers d ie  vrijwillig a an  na tuur-, 

                                                                 

20 De  beschrijving van  de  actoren is on tleend  aan  http://www.in tegraa lwate rbe le id .be /n l/ove r-ciw/partne rs-
van-he t-in tegraa l-wate rbe le id   

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/over-ciw/partners-van-het-integraal-waterbeleid
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/over-ciw/partners-van-het-integraal-waterbeleid
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m ilieu- en  landschapszorg doen , voert in rich tingsprojecten  u it om  de  kwalite it van  de  op en  ru im te  
te  ve rbe te ren  en  beheert de  grondenbank. 

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken  ondersteun t he t b e le id  voor een  ve ilige , 
vlotte  en  slim m e m obilite it en  voor he t ge ïn tegree rd  e n  e fficiën t investe ren  in  en  beheren  en  
exp loite ren  van  de  transport- e n  haveninfrastructuur. Ook we tenschappe lijk on derzoek e n  
technische  ondersteun ing en  advies op  he t vlak van  wa te rsystem en, scheepvaart en  in frastructuur 
behoren  tot he t takenpakke t. He t m ultifunctione le  ge bru ik van  de  wa te rweg word t daa rb ij 
gestim ulee rd . 

De  agen tschappen  Waterwegen en Zeekanaal NV  en  nv De Scheepvaart  beheren  de  
wa te rwegen  en  aangrenzende  gronden . Ze  hebben  h ie rb ij aandach t voor a lle  be langh ebbenden: 
wa te rgebonden  bedrijven , sch ipperij, recrean ten , overheden ... Ook he t ve rzekeren  van  de  
ve ilighe id  m et in  he t b ijzon der he t beheersen  van  he t overstrom ingsrisico is  een  be langrijke  
u itdaging. He t Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust  zorgt voor e en  ve ilig en  vlot 
scheepvaartve rkeer van  en  naa r de  Vlaam se  havens, de  beve iliging van  de  kust tegen  
overstrom ingen  en  he t duu rzaam  beheer van  de  kustzone . De Afdeling Maritieme Toegang 
(aMT)  beheert de  vaa rwegen  naar de  Vlaam se  havens Oostende , Zeebrugge , Gen t en  Antwerpen  
en  de  kunstwerken  en  e igendom m en ge legen  langs  d ie  m aritiem e  toegangswegen . Het 
Agentschap Wegen en Verkeer  beheert de  gewestwegen  en  d e  grach ten  e rlangs en  is  zo  een  
be langrijke  pa rtne r b ij wa te rwerken . 

Het Departement Landbouw en Visserij  ondersteun t d e  on twikke ling en  de  u itwerking van  ee n  
proactie f, ge ïn tegree rd  en  du urzaam  landbouw-, tu inbouw- en  visse rijbe le id . Voor de  rea lisa tie  van  
de  m aa tschappe lijke  doe lste llingen  van  he t wa te rbe le id  zoekt he t departem ent naa r de  beste  
voorwaarden  voor een  in nova tieve , com petitieve , ecologische , socia le  en  m aa tschappe lijk 
gedragen  landbouw, tu inbou w en  visse rij. 

De  provincies  beheren  d e  onbevaarbare  wa te rlope n  van  tweede  ca tegorie  (bu iten  he t 
am btsgeb ied  van  polde rs en  wa te ringen). In  he t kader van  de  in te rne  staa tshe rvorm ing, werden  
on langs hee l wa t wa te rlope n  van  de rde  ca tegorie  geherklassee rd  naa r wa te rlopen  van  tweede  
ca tegorie . De  provincies spe len  een  rol in  he t voorkom e n van  wa te roverlast en  beslissen  over 
m ilieu- en  na tuurvergunningen . Als  wa te rloopbeheerder geven  ze  advies in  stedenbouwkundige  
ve rgunningsaanvragen  d ie  e en  aanzien lijke  im pact op  wa te r kunnen  hebben . De  deputa tie  is  
be roepsinstan tie  voor ve rgu nningsaanvragen .  

Ook steden en gemeenten  hebben  hee l wa t bevoegdh eden  inzake  wa te r. Ze  s taan  in  voor de  
wa te rlopen  van  de rde  ca tegorie  en  voor he t be heer van  de  grach ten  van  a lgem een  be lang en  de  
gem eente lijke  baangrach ten . Zijze lf of een  d oor hen  aangeste lde  rioolbeheerder zorgen  voor de  
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inzam eling van  hu ishoude lijk a fva lwa te r. Gem eenten  zijn  ook in itia tie fnem ers voor de  opm aak van 
loka le  e rosiebestrijd ingsp lannen , ve ran twoorde lijk voor he t ve rlenen  van  m ilieu- en  
stedenbouwkundige  ve rgunn ingen , he t toepassen  van  de  wa te rtoe ts, … 

De  Polders en Wateringen  s taan  in  voor he t be heer van  onbevaarbare  wa te rlopen  van  tweede  
en  de rde  ca tegorie  b innen  h un  am btsgeb ied .  Ook de  zogenaam de  polder- of wa te ringgrach ten  
worden  door de  polde rs en  wa te ringen  beheerd . 

Aquafin  b ouwt in  op drach t van  he t Vlaam se  Gewest de  bovenge m eente lijke  
a fva lwa te rin frastructuur u it en  beheert collectoren , p om psta tions en  
a fva lwa te rzu ive ringsinsta lla tie s. Aquafin  treed t ook op  a ls rioolbeheerder op  vraag van  een  
gem eente . 

De drinkwatermaatschappijen  s taan  in  voor de  p roductie , d is tribu tie  en  he t transport van  he t 
d rinkwate r. Sinds 2005 zijn  de  d rinkwate rm aa tschappijen  sanering p lich tig. Dit be te ken t da t de  
d rinkwate rm aa tschappijen  n ie t a lleen  drinkwate r leve ren , m aar ook ve ran twoorde lijk zijn  voor de  
sanering van  he t ge leverde  wa te r. Aquaflanders is  een  be roepsfedera tie  en  groepeert een  groo t 
dee l van  de  wa te rbedrijven  in  Vlaanderen . 

Daarnaast zijn  e r een  aan ta l ondersteunende  a fde lingen  en  inste llingen  d ie  instaan  voor stud ies  
en  onderzoek en  zo be langrijke  leverancie rs en  gebru ikers kunnen  zijn  van  wa te r ge re la tee rde  
gegevens. We  denken  h ie rb ij b ijvoorbee ld  aan  VITO (Vlaam se  Inste lling voor Technologisch  
Onderzoek) d ie  onder an dere  de  Bee ldverwerkingske ten  beheert in  opdrach t van  AGIV 
(re fe ren tie taak) en  hee ft ee n  lange  te rm ijnovereenkom st m et WenZ en  NV De  Scheepvaart 
h ie rover. Daarna  is  VITO ook actie f in  we tenschappe lijk on derzoek en  innova tie  m et be trekking to t 
wa te rda ta  en  m ode llen . Ook de  Vlaam se  Universite iten  zijn  op  d it laa tste  vlak actie f. 

4.3. Geografische informatie  
Naast de  actoren  d ie  specifie k bezig zijn  rondde len  van  he t ecosysteem  is voor bepaa lde  da ta  en  –
m ode lle ring ook sam enwerking ve re ist m e t de  actore n  d ie  instaan  voor de  on ts lu iting van  
geogra fische  in form atie  in  Vlaanderen . 

Het  AGIV werd  opgerich t op  1 april 2006. He t AGIV is de  opvolger van  he t OC GIS-Vlaanderen , een  
voorm alige  a fde ling van  de  Vlaam se  Landsm aa tschappij (VLM).  

Na  de  inwerkingtred ing van  he t GDI-decree t werd  h e t sam enwerkingsverband  GIS-Vlaanderen 
om gedoopt en  ve rru im d tot he t sam enwerkingsverband  GDI-Vlaanderen . He t GDI-decree t ze tte  de  
Europese  INSPIRE-rich tlijn  om  naar Vlaanderen . He t AGIV is he t u itvoerende  orgaan  van  he t 
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sam enwerkingsverband  GDI-Vlaanderen  en  bouwt sam en m et haa r pa rtne rs d e  Vlaam se 
Geogra fische  Da ta -Infrastructuur u it. 

AGIV (en  he t Vlaam se  Gewest) he e ft ook een  sam enwerkingsakkoord  m e t de  andere  gewesten  in  
he t kader van  de  u itwisse ling van  pa trim onium gegevens. 

Bepaa lde  m ode llen  zijn  ste rk a fhanke lijk van  de  aan levering van  m eteorologische  gegevens zoa ls 
nee rslagvoorspe llingen , en  h istorische  weerda ta . Versch illende  hebben  b ila te ra le  
overeenkom sten  m et he t KMI  en  kopen deze data aan .  
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5. Online  marktb evraging  
Vertrekkende  van  de  ge ïden tificee rde  noden  werd  op  28 jun i 2018 een  ve rkennende  on linem arkt-
bevraging gepublicee rd  op  de  website s van  he t Departe m ent EWI en  he t PIO. De  an twoorden  op  
deze  bevraging werden  gebru ikt a ls voorbere id ing op  de  fina le  m arktconsu lta tie . 

Volgende  tien  functione le  toolvragen  werden  geste ld  aan  m arktpa rtijen  in  de  ve rkennende  
on linem arkt-bevraging: 

• Welke  op lossing(en) voor da ta -in tegra tie  b ied t u? Welke  m eta -da ta  heb  je  nodig om  d it te  
kunnen  facilite ren? Wa t vind t u  ze lf de  ste rke  punten  van  uw oplossing om  onze  n ode n  in  te  
vu llen? Wat m aakt uw produ ct kwalite itsvol?  

• Welke  da ta -bronnen  in tegree rt u? Welke  granula rite it in  ru im te  (gem een te , straa t, …) en  tijd  
(jaa rlijkse  da ta , kwart uur da ta , ...) hebben  deze  da ta? 

• Welke  b ewerking van  de  da ta  ste lt u  voor om  de  bru ikba arhe id  en  leesbaarhe id  van  de  da ta  
te  ve rbe te ren? 

• Welke  m oge lijkheden  tot da ta -voorste lling b ied t u? 
• Laa t u  toe  een  door de  gebru ike r gedefin iee rde  va rian t van  de  da ta  toe  te  voegen  (e .g. a ls  A 

en  B gekend  zijn , om  A+2*B te  tone n  ind ien  gewenst) 
• Hoe word t de  da ta  ge ïn tegre e rd? Is h ie r een  m anue le  tussenkom st voor n odig? Wat zijn  de  

m oge lijkheden  to t da ta  e xport en  im port? 
• Hoe zorgt u  e r voor da ta  van  a lle  da ta  de  m eest up-to-da te  in form atie  s teeds besch ikb aar is?  
• Wie krijgt op  we lke  m anie r toegang to t he t klim aa tp la tform ? 
• Voorzie t u  een  lin k m et ande re  p la tform en  los  van  de  beoogde  gebru ike r? 
• Voorzie t u  een  lin k m et pe rsoonlijke  da ta  van  de  burger? Hoe  be oogt u  deze  lin k m et de  

burger, he t ve rwerken  van  deze  in form atie  en  feedback a an  de  burger? 

Volgende  twaa lf n ie t-functione le  toolvragen  werden  geste ld  aan  m arktpa rtijen  in  de  ve rkennende  
on linem arkt-bevraging: 

• Maakt uw p la tform  voor zijn  in te rne  werking ook gebru ik van  exte rne  d iensten? Beschrijf de  
a rch itectuur van  uw p la tform  en  du id  aan  we lke  com pone nten  geen  dee l u itm aken  van  uw 
e igen  a rch itectuur. 

• Welke  da ta  kan  u  ze lf te r besch ikking ste lle n? Welke  m eta da ta  is  besch ikbaar? Welke  
voorwaarden  ste lt u  aan  he t te r besch ikking ste llen  van  e igen  da ta? 

• Hoe zie t u  uw rol in  d it p roject? Treed t u  op  a ls da ta -provider, a ls  on twikke laa r o f in tegra tor 
van  uw oplossing, beoogt u  co-ownersh ip? Zijn  e r m ensen  b innen  u w bedrijf d ie  ons  ku nnen  
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he lpen  b ij de  opze t e xtra  da ta -links en  b ij he t in tegre ren  in  de  a rch itectuur van  de  Vlaam se  
overhe id?  

• Onder we lke  vorm  kan  u w oplossing aangeboden  worden  (On-prem ises, SaaS, hosted , ..)? 
Beschrijf ook pe r type  aanbod  uw licen tiem ode l.  

• Hoe gaa t uw op lossing om  m et he t in tegre ren  van  in te rne  processen  (zoa ls de  rapporte ring in  
he t kader van  duurzaam heidsdoe lste llingen , burgem eeste r convenant, ...) ? Is  d it inbe grepen  
in  he t p la tform  ze lf, o f m oe t h ie r een  aparte  op lossing voor voorzien  worden  (zoa ls 
b ijvoorbee ld  m iddleware , ca ll back, …)? Welke  aanpak word t daa rb ij dan  gehan tee rd  en  gee f 
h ie rb ij de  be langrijkste  taken  in  he t in tegra tieproject. Welke  ta ken  zijn  voor u  en  we lke  taken  
zijn  voor ons  (de  klan t)?  

• Vanuit een  praktisch  pe rspectie f wensen  we  een  re fe ren tie  d ie  u w op lossing gebru ikt, waar 
wij he t gebru ik en  beheer van  de  toepassing in  e en  opera tione le  om geving (d ie  aanslu it b ij 
onze  noden  a ls overhe id) ku nnen  e rva ren . Heeft u  re fe ren tie s van  waar een  op lossing reeds is  
ge ïnsta llee rd  b ij een  overhe id  of een  ge lijkaa rd ige  organ isa tie? Waar kunnen  wij uw oplossing 
gaan  te sten  of m e t we lke  kla n ten  kunnen  we  d it bespreke n?  

• Is uw oplossing open? Is he t m oge lijk om  een  audit te  doe n  op  de  werking van  uw p la tform  
m et he t oog op  de  b orging van  in form atieve ilighe id?  

• Kan u  een  overzich t geven  va n  de  resources (tu toria ls) wa arm ee  onze  m ensen  aan  de  slag 
kunnen  om  de  ve rsch illende  functiona lite iten  van  u w p la tform  ze lfstand ig in  gebru ik te  
nem en? 

• Kan uw oplossing om gaan  m et gevoe lige  da ta? En  ind ien  ja , beschrijf dan  op  we lke  wijze  uw 
oplossing conform  de  GDPR word t aangeboden .  

• Wat zie t u  a ls m in im aa l viab le  p roduct? Welke  e ffort is  e r nod ig om  to t d it MVP te  kom en, en  
in  we lke  tijdspanne  kan  je  d it op leveren? 

• Hoe zie t u  de  sam enwerking m et de  opdrach tgever in  lange  te rm ijn? 

Op 2 augustus 2018 werd  de  ve rkennende  m arktbevraging a fgeslo ten . Op d it m om en t hadden  ABF 
Research , AE, Atos SE, Cron os Group , DNV GL, Energie ID, EnergyVille , Factor 4, Fu tureProofed , 
Nazka  Mapps, NSX Norm alized  System s, Sam en  Klim aa tactie f en  Sm artTrackers deze  bevraging 
ingevuld  en  h ie rin  hun  besch ikbare  op lossingen  voorgeste ld .  

Voor een  exhaustieve  ve rwijzing naa r he t aanbod  en  h e t d ienstve rlen ingspakke t van  deze  
bedrijven  ve rwijzen  we  naar hun  website  en  een  gesprek m et he t bedrijf in  kwestie . Hie ronder 
worden  enke l e lem en ten  op gesom d d ie  ofwel zee r ka rakte ristiek zijn  voor he t bedrijf a ls  type  
aanbieder of d ie  h e t bedrijf s te rk ondersche iden  van  ande re  type  aanbieders. 
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Een korte  of re la tie f beknop te  beschrijving be teken t dus  geenszins da t he t aanbod  van  he t 
bedrijf in  deze  con text beperkt zou  zijn  o f m aar we in ig zou  aanslu iten  op  de  behoe fte  van  IGEAN. 
Om dat he t een  p ubliek rapport be tre ft worden  en ke l gegevens weergegeven  d ie  ook ve rva t zijn  
in  publieke  in form atieve  ove r de  organ isa tie  in  kwestie . De  beschrijving h ie ronder houdt dus 
geen  reken ing m e t de  toekom stp lannen  of u itb re id ingsp lannen  van  he t b edrijf of 
m oge lijkheden  d ie  op tion ee l we l aangeboden  zouden  ku nnen  worden  door he t bedrijf. Ook 
andere  bedrijven  kunnen  p oten tie e l e en  ge lijkaa rd ig o f ge lijkwaard ig aanbod  hebb en  voor 
IGEAN en  de  stakeh olders van  IGEAN. 

Op de  volgend e  b ladzijden  word t een  sam enva tting gegeven  van  de  an twoord en  d ie  13 
ve rsch illende  m arktpa rtijen  form ulee rden  op  de  schrifte lijke  bevraging.  

Hie ronder word t e en  korte  b eschrijving gegeven  van  he t aanbod  van  de  bedrijven  d ie  dee lnam en 
aan  de  m arktconsu lta tie . De  m eeste  bedrijven  geve n  aan  da t ze  gegevens b e trekken  u it 
u iteen lopende  bronnen  e n  h ie rvoor onderlinge  a fspraken  hebben  gem aakt m et de  da ta providers. 
Bepaa lde  da ta  zijn  ook p u bliek besch ikbaar. De  u itwisse ling tussen  p la tform en en  bronnen  
gebeurt m eesta l via  API's . (zie  b ijvoorbee ld : h ttps:/ /ene rgyid-ap i.azurewebsite s.ne t). 

Aanbiede rs van  da tase ts 

Energyville  is  een  sam enwe rking tussen  de  Vlaam se  on derzoek pa rtne rs  KU Leuven , VITO, im ec 
en  UHasse lt voor onderzoek naar duurzam e energie  en  in te lligen te  en ergiesystem en. Energyville  
hee ft CityPortal gelanceerd. City Portal is een interactief platform met gebouwgegevens 
(residentiële gebouwen)  voor steden en gemeenten. Het werd in het bijzonder ontwikkeld om een 
gezamenlijk databeheer en het plannen, uitrollen en monitoren van renovatie -acties mogelijk te 
maken. Het platform geeft inzicht in woon -, district -, stads - en provinciaal niveau en voo r twee 
'dimensies':  

• Kenm erken  van  he t gebouw en  de  be woners: typologie , staa t van  he t pand , geom e trische  
kenm erken , d ienstve rband  en  energieverbru ik. 

• Renova tie  be langen  van  de  b ewoners, ond erverdee ld  in  soorten  m aa trege len . 

Daarnaast hee ft Energyville  ook een  dynam ische  energiea tla s on twikke ld . De  Dynamische 
EnergieAtlas is  een  standa lone  software -instrum ent da t overheden  ondersteun t in  h e t in  kaa rt 
b rengen  van  hun  hu id ige  ene rgievraag, de  hu id ige  energie productie  (e lektricite it en  warm e) en  he t 
poten tiee l voor he rn ieuwbare  energieproductie  op  hun  grondgebied . He t is  een  fle xib e l systeem  
da t steeds gede ta illee rde r ingevuld  kan  worden  wanneer de  nodige  gegevens besch ikbaar zijn . In  
d it software -instrum ent worden  dus a lle  types van  energievraag en  a lle  types van  energieproductie  

https://energyid-api.azurewebsites.net/
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in  één  systeem  ge ïnven ta risee rd , waardoor d it de  in tegra tor b ij u its tek is . De  tool be sch ikt over 
ve rsch illende  ana lysem oge lijkheden  om  he t re la tie f be lang van  de  ve rsch illende types  te  
visua liseren . 

Aanbiede rs van  oplossingen  om  da ta  te  verzam e len , ve rwerken en  visua lise ren  

DocSolver  is  een  jong, Vlaam s bedrijf gespecia lisee rd  in  he t ve rzam elen  en  inzich te lijk structure ren  
en  presen te ren  van  da ta  a fkom stig u it ve rsch illende  bronnen . Hie rtoe  on twikke lt DocSolver he t 
innovatieve BASIL-platform . Het BASIL-platform laat toe om data uit eender welke bron en met 
eender welke granulariteit  op te halen en te structureren. DocSolver heeft ook de expertise om 
deze data vervolgens met aantrekkelijke visualisaties om te zetten in bruikbare en overzi chtelijke 
visualisaties.  

NSX is een officiële spin -off van Universiteit Antwerpen en is erop gericht om informatiesystemen 
te bouwen die voldoen aan de Normalized Systems Theorie (NST). Systemen volgens NST zijn hoog -
evolueerbaar, wat in het bijzonder bij de integratie van meerdere (versies en varianten  van) 
applicaties en data -bronnen belangrijk is. Een informatiesysteem dat conform de NST gebouwd 
wordt is immers bewezen vrij van combinatorische  effecten en als integratieplatform zowel 
performanter als duu rzamer.  

Applicatie - en platformproviders  

ABF is een privaat onderzoeksbureau en georganiseerd in 3 afdelingen: Statistiek, Onderzoek en 
Software. Er werken meer dan 50 hooggekwalificeerde  medewerkers op academisch en 
hogeschool niveau met name ingenieurs,  wiskundigen, econometristen, sociaalgeografen , 
bedrijfskundigen. Meer dan 95% van de opdrachtgevers zijn overheden. Thema's waar ABF veel 
ervaring mee heeft zijn demografie, wonen, zorg, klimaat, duurzaamheid, arbeidsmarkt en 
voorzieningen. De missie van ABF is "het verbeteren van beleid en besluitvorming door een unieke 
combinatie van statistische informatie, rekenmodellen, prognoses, presentatiesoftware en 
onderzoek." ABF ontwikkelde de www.klimaatmonitor.databank.nl (dashboards en database 
viewer) en bo uwde tal van sectorspecifieke monitoringtools en websites in België en Nederland 
(afval, mobiliteit, energie….). ABF levert de Swing software die o.a. Wordt ingezet voor de 
'provincie.in cijfers.be. De organisatie kan ook dashboards maken, begeleiding bied en bij het 
definiëren van indicatoren, instaan voor dataprocessing enz.  De oplossing kan als SaaS geleverd 
worden.  

Atos  SE is een globale leider in digitale transformatie en telt wereldwijd meer dan 100.000 
medewerkers in 73 landen. Atos Belgium uit Zaven tem, is een 100% dochteronderneming van de 
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groep  Atos  SE, waarin  he t on dergebrach t is  in  de  Geogra fische  Business Unit (GBU) BTN (Be lgium  
– The Netherlands & Nordics). ATOS Belgium brengt de Atos Codex21 onder de  aandacht waarb ij 
IoT, b ig da ta , advanced  ana lytics and  AI gecom bineerd  worden  to t totaa lop lossingen . Ook 
e rva ringen  in  de  con text van  sm art citie s  en  de  b ijhorend e  p la tform en 22 kunnen  in  deze  con text 
worden  ingebrach t. 

DNV GL is  een  in te rna tiona le  groep  d ie  gespecia lisee rd  is  in  Assurance  en  riskm anagem ent en  
app lica tie s aanbied t in  ve rsch illende  sectoren  zoa ls Energie , Maritiem  en  Oil&Gas. DNV GL heeft 
een  p la tform  VERACITY besta ande  u it 3 hoofdcom ponente n : 

• In  de  da taconta ine r kan  een  asse t-e igenaar gegevens ve ilig opslaan , de len  en  de len , zoa ls 
b ijvoorbee ld  gestream de  gegevens van  een  sch ip , wind turb ine , rig, e tc.  

• De Marke tp lace  beva t app lica tie s, softwarese rvices en  da tase ts d ie  kunnen  worden  ge opend  
of ge kocht door gebru ike rs op  he t p la tform .  

• De Deve loper's  toolbox en  on twikke laa rsgem eenschap  is  waar da ta  scien tists , on twikke laa rs, 
p rogram m eurs (in  de  klan t DNV GL of exte rne  organ isa tie ) inzich ten , waarde  toevoegen de  
app lica tie s of innova ties  van  n ieuwe  bedrijfsm ode llen  

VERACITY is  een  da tam anagem entp la tform  en  da ta  la ke  da t word t aangeboden  aan  asse t-
e igenaren , organ isa tie s, ana lytische  se rvicebedrijven , ana lytische  p la tform providers d ie  de  
kwalite it van  gegevens m oe ten  beheren  en  dem onstre ren  via  de  gegevenswaardeke ten , d ie  
gegevens m oe ten  com bineren  en  ve rrijken  m et andere  b ranchegegevens, d ie  gegevens m et 
bekende  kwalite it besch ikbaar m oe ten  m aken  aan  ana lytische  onderaannem ers en  d ie  
ondersteun ing nodig hebbe n  om  he t e igend om  en  he t ve rdere  gebru ik van  de  gegevens op  een  
gecontrolee rde  m anie r te  beheren . In  tegenste llin g tot ana lytische  d ienstve rleners en  
p la tform providers d ie  m oe ite  hebben  m et he t opbou wen  van  ve rtrouwen in  de  da tawaardeke ten  
b ij he t aanbieden  van  'b lack box'-a lgoritm en  en  ana lyse  aan  de  industrie , d ie  m oe ite  h ebben  om  
gegevens over ve rsch illende  ba rriè res te  ana lyse ren  en  te  aggregeren  en  d ie  m oe ite  h ebben  om  
gegevens te  ana lyse ren  en  te  aggregeren  over a lle  activa  a ls gevolg van  gebrek aan  stan daard isa tie . 
VERACITY kan  a lle  gegevenstypen  ve rwerken , gegevens a fstem m en op  industrie standaards voor 
cross-asse tana lyse , ondersteund  door toonaangevende  gegevensbeheerd iensten , d iepgaande  
dom einkennis e n  toonaangevende  gegevensca ta logi u it cen tra le  rol a ls een  ve rtrouwde  exte rne  
pa rtij in  vee l bedrijfstakken  e n  waarm ee  e igenaars van  activa  in  staa t worden  geste ld . 

                                                                 

21 Besch ikbaar op  h ttps:/ /atos.ne t/en /solutions/atos-codex-insigh t-driven-outcom es  

22 Besch ikbaar op  h ttps:/ /atos.ne t/en /industrie s/ loca l-gove rnm ent-citie s 

https://atos.net/en/solutions/atos-codex-insight-driven-outcomes
https://atos.net/en/industries/local-government-cities
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EnergieID  is  een  cvba-so: ee n  n ie t-financiee l gedreven  coöpera tie  van  organ isa tie s m e t een  sociaa l 
oogm erk. De  organ isa tie  b re ngt ee n  functiona lite it op  d e  m arkt om  in  groep  resu lta ten  van  bv.: 
klim aa tactie s te  m e ten . De  m eeste  groepen  staan  on lin e  in  een  publiek groepsoverzich t. O.a . de  
steden  Meche len , Leuven  en  Hasse lt m aken  h ie rvan  gebru ik. Energie ID is  dus een  m aa tschappe lijk 
p la tform  da t burgers en  organ isa tie s toe laa t e igen  energie , wa te r, a fva l en  transportda ta  ve ilig te  
bewaren  op  één  p laa ts  en  e r ve rvolgens a lleen  of collectie f m ee  aan  de  slag te  gaan . He t is  een  tool 
voor Bottom  up  klim aa tactie . Energie ID voorzie t m e er en  m eer da ta -in tegra tie s om  ook 
au tom atische  da tabronnen  te  in tegre ren . Energie ID besch ikt over een  u itgaande  API zoda t ook 
andere  p la tform en  zoa ls bv FutureproofedCitie s h un  top-d own  actie s kunnen  linken  aan  werke lijke  
resu lta ten , becijfe rd  via  h e t Energie ID p la tform . Ene rgie ID is m om entee l ge lin kt m e t de  
op lossingen  van  2-Wire , Flukso, June , Klim aa tscholen  2050, Sm appee , Sola rEdge  en  Sola rLog, en  
voorzie t een  FTP Im port. 

Futureproofed  heeft m e t Futureproofed Cities  een  on line  tool d ie  zowel in te rn  geb ru ikt word t 
(stadsd iensten) a ls exte rn  (burgers, bedrijven). Daarnaast creëe rt Fu tureproofed Citie s ee n  
com m unity om  de  nodige  dynam iek en  goesting te weeg te  b rengen . Fu tureproofedCitie s laa t toe  
om : 

• Een klim aa tp lan  te  on twikke len , m onitoren  en  beheren  conform  SE(C)AP, m et u itb re id ing van  
a fva l, wa te r en  voedse l voor m itiga tie . Naast de  be reken ing van  he t poten tiee l aan  CO2-
reductie , ene rgiebesparing e n  he rn ieuwbare  energie  van  m aa trege len  worden  de  fina ncië le  
kosten  en  opbrengsten  (voor a lle  be trokken  actoren) van  klim aa tm aa trege len  en  de  
energie transitie  be rekend  en  gevisua lisee rd . En  d it zowel voor ind ividue le  m aa trege len  a ls 
voor de  som  van  a lle  m aa tre ge len  van  he t klim aa t- en  en ergie transitiep lan . De  vooru itgang 
van  de  m aa trege len  en  actie s  kan  zowel ind ividuee l a ls to taa l opgevolgd  worden  en  zowel in  
cijfe rs a ls visuee l.  

• Te de len  m et andere  gem ee nten  en  steden , m aar ook m et burgers en  bedrijven . Gem eenten  
en  steden  kunnen  via  een  le rend  ne twerk-pagina  van  de  webapplica tie  succesvolle  
m aa trege len  of actie s  pub lice ren  en  de len  m et andere  ge m eenten . Vertrekkend  van  d e  le rend  
ne twerk-pagina  kunnen  m aa trege len  en  actie s overgenom en worden  van  andere  ge m eenten . 

• Publiek te  de len  m et burgers en  bedrijven . De  webapplica tie  laa t toe  om  se lectie f e en  a an ta l 
onderde len  van  he t klim aa t- en  energie transitiep lan  (bv. concre te  m aa trege len) a l dan  n ie t 
pub liek te  m aken . Op deze  m anie r kunnen  de  steden  en  gem eenten , burgers, bedrijven  en  
andere  m aa tschappe lijke  actoren  (in te rcom m unales, p rovincies, Vlaam s gewest, …) be trekken  
en  aanze tten  tot actie . He t p ub lieke  lu ik van  de  webapplica tie  laa t ook een  geconsolide e rd  
zich t toe  op  regionaa l n iveau  (IGEAN). Op  d ie  m anie r kan  e lke  gem een te  zien  hoe  and eren  
vooru itgang m aken  en  on tstaa t e r een  ‘vriende lijke  com p etitie ’. 
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De webapplica tie  voorzie t in  volgende  exportm oge lijkhed en: 

• Mogelijkhe id  om  rapporten  te  exporte ren  pe r ve ran twoorde lijke , sector(en) m e t m aa trege len , 
actie s, e tc. Deze  rapporten  zijn  exportee rbaar in  pdf en  Exce l.  

• Alle  gegevens d ie  aan  de  we bapplica tie  werden  toegevoe gd , kunn en  ten  a lle  tijde  worden  
opgevraagd  in  een  Exce l. 

• De applica tie  besch ikt over een  open  app lica tion  program m ing in te rface  (API) zoda t an dere  
app lica tie s gebru ik kunnen  m aken  van  de  gegevens in  we  webapplica tie . 

Smarttrackers  is  een  Nederlands bedrijf da t de  voorb ije  8 jaa r een  p la tform  heeft on twikke ld  da t  
door organ isa tie s u it u iteen lopende  sectoren  kan  worden  gebru ikt om  m e tingen  op  he t geb ied  van  
duurzaam heid , ve ilighe id  en  CO2 inzich te lijk te  m aken  en  te  rapporte ren . Op d ie  m anie r kunnen  
organ isa tie s hun  CO2 footprin t in  kaa rt b rengen  of voldoe n  aan  de  CO2 presta tie ladder. 

Ontwikke laars of in tegra toren 

AE he lp t klan ten  om  business & ICT te  in tegre ren  door haa r ru im e  kennis van  a rch itectuur en  
m ethodologie  b ij de  klan ten  toe  te  passen  en  over te  b rengen , zowel in  p rojecten  a ls  
organ isa tiewijd . 

De Cronos Gro up kenm erkt zich  hoofdzake lijk door een  horizon ta le , zee r vlakke  s tructuur, da t 
e rvoor zorgt da t we  e fficiën t kunnen  reageren  op  zowel sne l wisse lende  m arktsitua tie s a ls op  de  
wensen  van  klan ten . Cronos  Public Services is  de  ondern em ing b innen  de  Cronos groep  d ie  zich  
enke l en  a lleen  rich t tot, en  specia lisee rt in , de  ope nbare  sector. Aptus is  he t Cronos Com petence  
Cente r m e t de  focus op  In te rne t o f Things en  bou wt zo de  brug tussen  fysieke  e lem enten  
(ha rdware ) en  d igita le  e lem e nten  (software ). Vandaar ook de  tagline : Cra fting d igita l en dpoin ts for 
the  physica l world . 

Aanbiede rs van  geografische  inform atiesystem en 

Nazka  m aps 

Nazka mapps  is  een  jong e n  innova tie f bedrijf gespecia lisee rd  in  in te ractieve  kaa rttoepassingen 
en location-based API’s. We realiseren projecten, applicaties en diensten met maatschappelijke 
relevantie in thema’s zoals klimaat, mobiliteit en gezondheid. Nazka is de interactieve web -
kaartenspecialist. Door locatie -gebaseerde data & kaarttechnologie te combineren met web & 
mobiele toepassingen, maakt nazka geo -informatie nuttig en toegankelijk.  

Aanbieders van platformen die communi tybuilding faciliteren  
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Samen Klimaatactief  is  he t in itia tie f van  Stad  Antwerpen  om  de  CO2-u itstoot d oor kan toren , 
lich te  industrie  en  win ke ls in  Antwerpen  drastisch  te  ve rm inderen . He t in itia tie f b ied t e en  d igitaa l 
m arktp la tform  voor b edrijven , hande l, kan toren , zorg, scholen , overhe id , h oreca , e tc om  CO2 te  
ve rm inderen  en  Vragers en aanbieders voor energie -efficiencym aa trege len  en  he rn ieuwbare  
energie  m et e lkaa r te  ve rb in den . 
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6. Marktconsultatie  
Vertrekkende  van  de  ge ïde n tificee rde  noden  en  de  b ezorgde  an twoorden  voor de  on line  
m arktbevraging werd  op  27 augustus 2018 een  u itgebre id e  m arktconsu lta tie  geh ouden  m et Ronde  
Tafe ls m e t ve rsch illende  type-actoren . 

Aandachtspun ten  

Zoa ls ee rde r geste ld  vond  op  4 jun i 2018 een  werkve rgadering p laa ts m e t duurzaam heids-
am btenaren  van  loka le  besturen  om  de  behoe fte n  en  scope  van  de  op lossing e xp licie te r u it te  
werken . Op  basis van  deze  scoping werden  volgende  a andachtspunten  ge form ulee rd  voor de  
m arktconsu lta tie : 

• Efficiëntie . Om  een  duurzaam heidsverslag op  te  ste llen  o f om  te  an twoorden  op  
be le idsvragen  m oe ten  de  loka le  besturen  da ta  u it ve rsch illende  bronnen  en  d it is  e rg 
tijdsin tensie f.  

• Datakwaliteit . De  da ta  d ie  d e  loka le  b estu ren  nodig hebb en  worden  vaak via  rapporte n  te r 
besch ikking geste ld  door ve rsch illende  instan tie s. He t p rob leem  da t zich  m om en tee l s te lt is  
da t gem eenten  we in ig tot ge en  inzage  hebben  in  de  assum pties en  be reken in gswijzen  d ie  de  
da taproviders ze lf toepassen  

• Historische evoluties of trends . He t fe it da t e r  onvoldoe nde  inzich t is  voor he t bestu ur over 
de  m anie r waarop  da ta  word en  be rekend  bem oeilijkt ook de  be trouwbaarhe id  van  
h istorische  evolu tie s.  

• Data beschikbaarheid . Issu es m et be trekking tot de  pe rtinen tie  van  de  da ta  d ie  b esch ikbaar 
zijn : ze  bean twoorden  n ie t of slech ts in  beperkte  m ate  de  behoefte n  van  de  
duurzaam heidsam btenaren  om dat ze  e r  ook n ie t op  a fge stem d zijn . 

• Functionaliteit en gebruiksgemak . De  duurzaam heidsam btenaren  kunnen  ve rsch illende  
op lossingen  benoem en  d ie  m om entee l op  de  m arkt aangeboden  worden  zoa ls 
Fu tureProofed  Citie s, Energie ID, de  Nederlandse  klim aa tm onitorda tabank, de  klim aa tstrijde r 
app  van  provincie  Antwerpe n , …. Al deze  toepassingen  kom en op  een  kwalite itsvolle  m anie r 
tegem oet aan  een  dee l van  d e  noden  m aar geen  enke le  op lossing he rbergt a lle  
functiona lite iten  d ie  m en  verwacht.  
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Figuur 9. Duiding van probleem aan databeschikbaarheid en datakwaliteit  

 

Figuur 10. Duiding van probleem aan databeschikbaarheid en datakwaliteit  

6.1. Marktp artijen  
ABF Research , AE, Antea  Group , Ap tus, ARS Tra ffic & Transport Technology, Atos  SE, Axians, Be tty 
Blocks, Condu go, CO2Logic, Da taWoods, De laware , DNV GL, DocSolver, Energie ID, En ergis, Factor 
4, ForGood, Fu tureProofed , Geo  Solu tions, GIM, Hydroscan , Im ec, June , KU Leuven  Afde ling 
Bouwfysica , Lem on , LoQu tus, Microsoft, Nazka  Mapp s, Fifthp lay, NSX Norm alized  System s, 
Proxim us, Radix.a i, Sam en  Klim aa tactie f, Sm appee , Sm artTrackers, TheRe fe rence , VEB, VITO, Vla io 
en  Xylos waren  aanwezig op  de  m arktconsu lta tie  te  Berch em . De  m eeste  van  deze  pa rtijen  en  de  
op lossingen  d ie  m en  aanbied t werden  reeds u itgebre id  beschreven  in  he t vorige  hoofdstuk. We  
va tten  h ie ronder kort n og de  pa rtijen  aan  d ie  da ta - o f p la tform oplossingen  aanbieden  d ie  nog n ie t 
werden  beschreven . 
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Antea Group , is  een  in te rna tionaa l ingen ieurs- en  m ilieuadviesbureau  da t stra tegisch  denken  en  
m ultid iscip lina ire  pe rspectieven  com bineert m e t techn ische  expertise  en  pragm atisch  hande len  
om  duurzam e resu lta ten  voor een  be te re  toe kom st te  gen ere ren . 

Aptus , ondersteun t bedrijven  b ij hun  n ieuwe  d igita le  ond ernem ingen  door tools, toep assingen  en  
op lossingen  voor in te rne t of th ings te  beden ken , te  on twikke len  en  te  on twikke len .  

ARS Traffic & Transport Technology  leve rt ve rkeers- e n  transporttechnologieoplossingen  aan  
bedrijven  en  overheden . 

Axians  ondersteun t zijn  de  pa rticu lie re  sector, en tite ite n  u it de  publie ke  sector, op era toren  en  
d ienstve rleners b ij de  on twikke ling van  hun  in frastructuren  en  d igita le  op lossingen . Hie rtoe  b ied t 
Axians een  u itgebre id  sca la  aan  ICT-oplossingen  en  -d iensten  voor zake lijke  toepassingen  en  
gegevensana lyses, bedrijfsne twerken  en  d igita le  werkru im ten , da tacen te rs en  Cloud  se rvice , 
te lecom m unica tie -in frastructuur en  cyberbeve iliging. 

Betty Blocks  is  een  p la tform  da t gebru ike rs e envoudig toe laa t m obie le  app lica tie s te  on twikke len  
d ie  gebasee rd  zijn  op  da ta . 

Condugo Energy Hub  so ftware  cen tra lisee rt a lle  energieda ta  b innen  he t bedrijf. Dankzij de  
slim m e tools en  aangepaste  rapporten  kunnen  gebru ike rs doorheen  hee l de  organ isa tie  e r sne l e n  
gem akke lijk he t m axim um  a an  toegevoegde  waarde  u ith a len . 

DataWoods  on twikke lt tools d ie  n ieuwe , d iepgaande  b edrijfsinzich ten  genere ren  en  com plexe  
zake lijke  beslissingen  au tom atise ren . Om  d it te  doen , ve rzam elen , in te rpre te ren  en  b ewerken  de  
tools onbewerkte  ge gevens u it een  groo t aan ta l b ronnen  (zoa ls website s of bedrijfsda tabases). Een  
a rsenaa l aan  technieken  word t gebru ikt, a fkom stig van  ve rsch illende  dom einen , zoa ls 
com pute rin te lligen tie  en  ge avanceerde  web  crawl. Da taWoods on twikke lt en  ve rkoopt n ieu we  
producten , m aar bouwt ook op  m aa t gem aakte  app lica tie s. 

Delaware  is  e en  b edrijf da t geavanceerde  op lossingen  en  d iensten  levert aan  organ isa tie s d ie  
streven  naar een  duurzaam  concurren tievoordee l. De laware  bege le id t klan te n  b ij hun  
bedrijfstransform atie  door de  ecosystem en van  onze  be langrijkste  zake lijke  pa rtn e rs, SAP en  
Microsoft, toe  te  passen . We b lijven  onze  klan ten  ach te ra f bed ienen  en  zorgen  voor con tinu ïte it en  
con tinue  ve rbe te ring. 

DocSolver  ontwikke lt m ana gem entsystem en voor beoe fenaars van  vrije  be roepen . DocSolver 
b ied t op lossingen  voor nota rissen , advoca ten , a rch itecten  en  a rtsen  en  voorzie t zowel techn ische  
p la tform en a ls b ijhorende  d iensten  en  advies. 
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Energis  is  ee n  p la tform  voor de  in tegra le  app lica tie  van  en ergie -e fficiën tie  p rojecten , m e t nam e  de  
aud its, saving projections, p rojectm anagem ent, m onitorin g, m e ting en  ve rifica tie . 

ForGood  is  een  app  d ie  u w e cologische  voe ta fdruk m ee t en  com penseert. 

Geo Solutions  he lp t je  loca tiegegevens te  on tgrende len  e n  te  ve rrijken . Geo  Solu tions  r ich t zich  op  
he t on twerp  en  de  rea lisa tie  van  GEO-ICT-oplossingen  d ie  zowel he t stra tegische  a ls he t 
opera tione le  beslissingsproces van  onze  klan ten  ondersteunen . 

GIM  is  ee n  team  van  m eer d an  70 ge o-experts  d ie  au torite iten , bedrijven , onderzoeksinste llingen  
en  ngo 's he lpen  om  loca tie  gebonden  inzich ten  op  te  he ld e ren .  

Hydroscan  is  gespecia lisee rd  in  a lle  a specten  van  ge ïn te gree rd  wa te rm anagem ent 

Imec  is  een  toonaangevende  R & D- en  innova tie  hub  in  nano-e lektron ica  en  d igita le  technologieën  

June is  een  p la tform  d ie  voortdurend  zoekt naa r innova tieve  d igita le  op lossingen  om  de  
energie reken ing van  onze  kla n ten  te  op tim alise ren . 

Lemon  leve rt e en  brede  waa ie r van  IT-se rvices. User experiences en  use rin te rfaces (UX/UI), slim m e 
website s, dynam ische  softwa re  en  In te rne t o f Things p la tform s.  

LoQutus  bege le id t organ isa tie s naa r he t d igita lise ren  van  hun  d iensten  en  activite iten , m e t behulp  
van  de  n ieuwste  technologie ën . 

Fifthplay  is  gespecia lisee rd  in  he t ve rrijken  van  slim m e hu izen  en  geb ouwen  en  in  d iensten  d ie  
com fort en  energie  b ieden . 

Radix.a i’s m issie  is  om  he t tem po te  ve rsne llen  waarm ee  Machine  Learn ing-innova ties worden  
toegepast in  de  werke lijkhe id . 

Smappee  gee ft inzich t en  con trole  over energieverbru ik en  productie  voor e en  grote re  
energiebesparing via  gem akke lijk rea ltim e  en  bru ikbare  en ergiegegevens voor e lektricite it, zonne-
energie , gas en  wa te r gebru iken  en  gebru iken . 

SmartTrackers is  een  app lica tie  voor a lle  m e tingen  m et be trekking tot duurzaam heid , ve ilighe id  
en  CO₂. 

TheReference  is  een  fu ll se rvice  d igitaa l agen tschap  da t op eree rt op  he t kru ispunt van  technologie  
en  m arke ting. Een  m ultid iscip lina ir team  van  ru im  140 experten  brengen  h e t credo “it’s  m ore  than  
d igita l, it’s  your business” e lke  dag opnieu w in  de  praktijk. Dit doen  ze  door de  ve rsch illende  d igita le  
kana len  zoa ls web , socia l, m obile , sea rch  en  e -m ail op  e en  ge ïn tegree rde  m anie r in  te  ze tten  in  
functie  van  de  ve rsch illende  custom er Touch  p oin ts  m e t m aar één  doe l voor ogen : m eerwaarde  
creë ren  voor hun  klan ten . 



 

 

 

 

 

 

IGEAN – PIO Geïntegreerd Klimaatplatform  – PR111219 
Finaal  - Publiek  

 

 

IGEAN Geïntegreerd Klimaatplatorm  
PIO 
Ruben Baetens - 15/01/2019 - Finaal - Publiek  

58 

Xylos  b ied t IT-op lossingen  d ie  b ijd ragen  aan  he t succes van  uw organ isa tie . Varië rend  van  
stra tegisch  advies over d igita le  transform atie  tot bege le id ing b ij gebru ike rs. 

6.2.  Feedback marktconsultatie  
De m oge lijke  leverancie rs form ulee rden  feedback m et be trekking to t d e  be oogde  functiona lite iten , 
he t im plem enta tie tra ject en  de  da tacap ta tie  van  he t ge ïn tegree rd  klim aa tp la tform . 

6.2.1. Aandach tspun ten  beoogd e  functiona lite iten  

De  m oge lijke  leverancie rs form ulee rden  drie  aandach tspunten  m e t be trekking tot d e  beoogde  
functiona lite iten  van  he t ge ïn tegree rd  klim aa tp la tform . 

Ten  ee rste  word t geste ld  da t he t cap te ren  van  be trouwbare  ruwe  da ta  n ie t eenvoudig is . Er zijn  ta l 
van  aandachtspunten  d ie  voora fgaande  da ta  cleansing ve rgen  voora lee r de  da ta  ka n  ve rwerkt 
worden  in  h e t p la tform . Ee n  voorbee ld  h ie rin  be tre ffe nde  energie - of wa te rve rbru iken  is  de  
p rob lem atiek van  te rugdraa iende  e lektricite itsm ete rs  of ve rbru iken  ‘onder n u l’, m e te r-
ve rvangingen  d ie  worden  u itgevoerd , loka le  PV-productie  of n ie t bem ete rde  wa te rverbru iken  u it 
regenwate rpu tten . 

Ten  tweede  worden  in  de  nab ije  toekom st ve rdere  bestuurlijke  he rinde lingen  of fusies van 
gem eentebesturen  ve rwacht. Deze  trend  za l consequenties hebben  voor consisten te  tijd reeksen  
en  h istorische  ve rge lijkingen . Hie rm ee  m oe t worden  reke n ing gehouden  b ij de  da ta -a rch itectuur 
van  he t p la tform . Tege lijk m oe t b ij de  da ta -a rch itectuur aandacht besteed t worden  de  
ve rwerkingstijd  b ij ge lijktijd ig gebru ik door m eerdere  gem eenten . 

Ten  laa tste  m oe t e r vee l aan dach t besteed  worden  aan  d e  selectie, definitie en uitwerking van de 
gewenste indicatoren die men wil opv olgen en kunnen berekenen. Hierbij moet voldoende 
gedacht worden aan w elke KPI's best getoond worden aan welke actoren, hoe een o verzicht  te 
tonen van complexe  data of uitzonderingen te markeren , welke schalen best  gebruikt worden , de 
nauwkeurigheid  van data (en of er al dan gewerkt wordt met afronding van getallen ), de ruimtelijke  
granulariteit van de data (gemeente, wijk, buurt, straat,..)  en de g ranulariteit in tijd (per jaar, 
kwartaal, seizoen, maand, dag….) , en visueel het  onderscheid te maken tussen ' actionable'  
indicatoren (waarop een actie kan genomen worden door het bestuur om het te remediëren/bij te 
sturen) en 'non -actionable ' indicatoren . 

6.2.2. Advies voor een goed werkende oplossing  

De mogelijke leveranciers formuleerden adviezen met betrekking tot de  GDPR-compliance en de 
interface van het geïntegreerd klimaatplatform.  
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Betre ffende  GDPR-com pliance  

Ind ien  de  gegevens geaggre geerd  worden  op  wijk- of gem eenten iveau  en  n ie t op  pe rsoons-of 
bedrijfsn iveau  zijn  e r we in ig p rob lem en m et p rivacy. Klan ten  van  deze  p la tform en kunnen  
even tuee l een  ve ilighe idsaudit la ten  u itvoeren  b ij de  p la tform provider a ls d it con tractuee l word t  
voorzien . Bij toepassingen  m et ind ividue le  gebru ike rs krijgen  d ie  in  p rincipe  toegang tot hun  e igen  
gegevens. Groepsbeheerders krijgen  toegang tot groe psrapporten  van  hun  groepsin itia tie f 
a fhanke lijk van  de  da tagoed keuring d ie  de  leden  van  de  groep  gaven  (anoniem  of n ie t-anoniem ). 
Hie rb ij m oe t de  toepassing we l de  nodige  ga ran tie s b iede n  op  GDPR-com pliance .  

Bijzondere  aandacht is  geboden  b ij op lossingen  d ie  rech tstreeks gevoed  worden  door 
m ee tgegevens van  ind ividue le  burgers of bedrijven . Energie ID sta rt b ijvoorbee ld  van  de  
pe rsoonlijke  da ta  van  de  burger. He t is  de  burger ze lf d ie  zijn /haa r da ta  dee lt m e t anderen . He t 
p la tform  laa t toe  ind ividue le  da ta  te  ve rwerken  to t groepsrapporten  m its lidm aa tschap  van 
'groepen '. He t is  s teeds de  ge bru ike r d ie  ze lf beslist wa t m e t zijn /haa r da ta  gebeurt.  

Ook b ij he t CityPorta l van  Energyville  kan  de  burger via  een  webenquê te  gegevens aan  he t p la tform  
doorgeven . Verwerken  en  voorzien  in  feedback ve rloop t n u  reeds via  de  steden  en  gem eenten . Zij 
zijn  in  deze  in  de  lead  en  con trolle r (ve rwerkingsveran twoorde lijke ) van  de  da ta . VITO is de  da ta -
ve rwerker en  CityPorta l werkt be tre ffende  privacy van  da ta  volgens de  principes van de  GDPR-
rege lgeving. 

Be tre ffende  in te rface  

• Door gebru ike rs gedefin iee rde  da ta  o f da tase ts  kunnen  worden  toegevoegd  aan  de  
da taca ta logus. He t kan  nu ttig of wense lijk zijn  zu lke  da tase ts om  redenen  van  pe rform antie  o f 
vanwege  aud it tra ils  pe rm anent vast te  leggen  en  standaard  te  voorzien . 

• Aanta llen  zegge n  we in ig. Verge lijkingen  in  de  tijd  geven  a l m eer in form atie  m aar m eesta l 
willen  besturen  zich  u ite inde lijk toch  kunne n  ve rge lijken  m et andere  besturen  of m e t ee n  
gem idde ld  geb iedsn iveau . Om dat n ie t a lle  bestu ren  a lle  in form atie  zu llen  willen  de len  m oe t 
e r ook nagedach t worden  over een  au torisa tiem odule  wa arin  even tuee l gebru ike rsgroepen  
en  onderwerp  groepen  kunn en  beheerd  worden . Ook burgers en  bedrijven  willen  zich  
kunnen  ve rge lijken  en  da t is  n ie t zo  eenvoudig. Je  m oe t re ken ing houden  m et oppervlakte  en  
volum es bebouwde  oppervlakten , ve rge lijkbare  gezinsgrootte , oriën ta tie  van  pe rce len  
enz…om  to t zinvolle  ve rge lijkingen  te  kom en. 

• Voor de  leesbaarhe id  en  ju iste  in te rpre ta tie  van  gegevens zijn  visua lisa tie s zee r be langrijk. Er 
zijn  vee l lib ra rie s en  tools be sch ikbaar d ie  a lle rhande  visua lisa tie s aanbieden  en  d ie  
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desgeva llend  in  he t p la tform  kunnen  ge ïn tegree rd  worden . Ook voor geogra fische  
voorste llingen  b ied t d it een  op lossing.   

• Het is  in te ressan t om  dynam ische  rapporte ring te  voorzie n . Dit wil zeggen  da t de  gebru ike r 
ze lf een  geb iedsinde ling en  e en  bepaa lde  tijdsspanne  kan  inste llen  en  da t de  toepassing 
au tom atisch  a lle  ind ica toren  voor da t geb ied  en  d ie  be tre ffende  tijdsspanne  be reken t e n  
generee rt zonder da t de  geb ru ike r ze lf m anue le  he rbereken ingen  m oe t m aken .  

• Het kan  nu ttig zijn  de  fron t-e nd  van  he t p la tform  (i.e . he t web  portaa l) u it te  rusten  m e t links  
naa r andere  site s d ie  nu ttige  in form atie  ve rschaffen  over een  bepaa lde  ind ica tor o f na a r 
webpagina 's  van  he t bestuur voor ve rdere  ach te rgrondinform atie  (b ijvoorbee ld  naa r de  
aanvraagprocedure  voor isola tieprem ies) 

6.2.3. Advies i.v.m . m oge lijke  im plem enta tie tra ject 

Zoa ls ee rde r geduid  in  de  in le id ing van  d it docum ent en  in  de  ve rkennende  m arktbevraging zijn  e r 
ve rsch illende  tra jecten  m oge lijk om  he t b eoogde  klim aa tp la tform  te  on twikke len  en  aan  te  
besteden . Er bestaan  ve rsch illende  m oge lijkheden: 

• De opdrach tgever beslist om  ze lf een  p la tform oplossing te  bouwen , en  be taa lt de  volled ige  
on twikke lings- en  onderhoud skosten . 

• De opdrach tgever koopt een  value service bij een integrator die ze lf zorgt voor de koppeling 
van best of breed applicaties. Op die manier maakt men maxim aal gebruik van een 
ecosysteem van reeds bestaande softwarepakketten die geop timaliseerd werden en op een 
standaard manier met elkaar praten. Meestal wordt dan een maandelijkse abonnementskost  
aangerekend voor het onderhoud en operationeel houden van het platform.  

• De opdr achtgever  koopt een licentie voor een bestaande oplossing die  (a) men zelf host (op 
eigen servers)  of  (b) die gehost wordt in de Cloud. 

• De opdrachtgever abonneert zich op een service en betaalt dan jaarlijks een vast bedrag voor 
het gebruik van het platform dat de dienst levert (platform as a service)  

In de licentie - of de abonnementskost word t doorgaans de testing, training en opleiding, hardware 
en softwaresupport , platformupdates, hostingkosten, datagebruik en een bepaald aantal 
gebruikers ingerekend.  Er zijn ook toepassingen die gratis zijn of een derdebetalerssy teem  kennen, 
zoals City Portal dat gratis ter beschikking wordt gesteld voor steden en gemeenten 23 of Energie ID 
a ls open  coöpera tie  waar a lle  organ isa tie s d ie  de  doe lste llingen  onderschrijven , m ede-e igenaar 
van  kan  worden . De  boven staande  vie r va rian ten  worden  h ie r concep tu ee l a ls vie r op tie s  of 

                                                                 

23 Er word t een  licentiekost be taa ld  door Fluvius. 
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oplossingen  weergegeven , in  de  p raktijk b lijkt ech te r da t e r ve le  tussenvorm en bes taan  en  da t he t 
n ie t a ltijd  du ide lijk is  o f m en  nu  op tie  3.a  o f 4 koopt. 

De  m oge lijke  aanbieders advisee rden  h ie rin  de  volgende  aanpak(ken):   

• Gezien  de  ru im e  scope  lijkt h e t de  aanbieders aangewezen  om  he t be oogde  klim aa tp la tform  
m odula ir op  te  bouwen  en  stapsgewijs u it te  b re iden . Hie rb ij word t best ofwe l een  agile 
aanpak qua projectmanagement  toegepast  binnen een grotere ontwikkeling,  of een 
gefaseerde aanbesteding met telkens  een verschillende scope aan applicaties .  

• Tegelijkertijd kan h et project worden opgesplitst in enerzijds een one -off ontwikkeling ( zijnde 
op het opzetten  van het geïntegreerd klimaat platform  volgens bovenstaande aanpak,  
inclusief de koppeling van alle nodige externe data -bronnen ) tegen een bepaalde 
ontwikkel ingskost , en anderzijds ( na uitvoering van de nodige acceptatietesten ) het 
onderhoud en operationeel houden van het platform tegen een maandelijkse subscriptio n 
fee. 

• In mogelijke gefaseerde uitbreidingen van het platform is de voornaamste kost de insluiting 
van nieuwe data -bronnen. Hierin is het uitwerken van de juiste indicatoren belangrijker dan 
het technisch ontsluiten en koppelen van de data.  

Omdat veel aanb ieders modules en datasets aan elkaar gelinkt hebben is het niet altijd duidelijk 
welke datasets al dan niet inbegrepen  zijn binnen bepaalde oplossingen of abonnementen . Bij een 
overheidsopdracht zal daarom bijzondere aandacht moeten besteed worden aan wie  eigenaar is 
van welke data  en rapporten , en welke updates al dan niet inclusief zijn.  Bij eigen ontwikkeling 
moeten eveneens aparte afspraken worden gemaakt met de verschillende eigenaars van data en 
deelapplicaties die men nodig heeft om het platform te bouwen. Dit brengt waarschijnlijk een 
aanzienlijke meerkost met zich mee, die momenteel moeilijk te ramen is.  Een aandachtspunt is 
eveneens dat v erschillende aanbieders werken met modules die men ook 'los' als optie kan 
aanschaffen.  Bij sommige leverancier s is dit inbegrepen in de licentiekost, bij andere n niet:   

• Voor verschillende toepassingen en modules kan het noodzakelijk zijn een beperkte 
technisch -inhoudelijke gebruikerscursus te volgen. Deze cursus is vaak betalend en niet 
noodzakelijk inbegrepen in de softwaretoepassing die men koopt of het PaaS abonnement  

• Sommige aanbieders bieden het dataplatform aan als service en bieden daarnaast een self 
service BI (business intelligence) component. De gemeentebesturen die deze extra service 
kopen kunnen met de BI-software  zelf rapporten op maat bouwen en genereren bijvoorbeeld 
de rappo rtering voor het Covenant  of Mayors . In de geleverde oplossing ("het platform") zijn 
enkel voor gedefinieerde  rapporten beschikbaar.  
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• Som m ige  aanbieders b ieden  ook an onim ise ringsm odules aan  d ie  ind ien  ge wenst gekoppe ld  
kunnen  worden  m et een  m etada tam anagem entcom ponent. Deze  m odule  laa t toe  om  
persoonsgegevens of gegevens over/van  bedrijven  au tom atisch  te  anonim ise ren . 

6.2.4. Toekom stbestend ighe id  van  de  da tacap ta tie  

Nieuwe  technologische  innova ties m aken  he t m oge lijk om  op  een  hee l andere  m anie r da ta  lokaa l 
te  cap te ren  en  te  in tegre ren  in  een  p la tform . Deze  n ieu we  techn ologie  laa t ook toe  om  burgers, 
ind ividuee l of via  bepaa lde  com m unitie s actie f te  be trekken  b ij m ee tactie s en  de  u itvoering van  
m aa trege len . He t is  daa rom  n ie t ondenkbaar da t b ijvoorbee ld  ook loka le  bestu ren  da ta  over 
ve rvoer, ene rgieverbru iken , wa te rve rbru iken  en  b ijvoorbee ld  a fva lstrom en op  hun  grondgebied  
rech tstreeks en  volled ig au tom atisch  zouden  kun nen  cap te ren . 

Aanbieders van  sm art city p la tform en  ze tten  voora l in  op  deze  on twikke ling, b ijvoorbee ld :  

• Via  sensoren  en  In te rne t o f Things (IoT) is  he t zonderm eer m oge lijk rech tstreeks te llingen  van  
b ijvoorbee ld  voertu igen  u it te  voeren  en  te  ve rwerken  zonder da t e r be roep  m oe t worden  
gedaan  op  een  bron  d ie  a lle  gegevens voor hee l Vlaanderen  m ee t en  ve rwerkt. 

• In  Sm art City Kortrijk word t d e  burger be trokken  b ij de  luch tkwalite itsm etingen .  
• Via  de  RingRing-toepassing in  An twerpen  kan  he t aan ta l ge reden  fie tskilom ete rs rech tstreeks 

vanaf de  fie tsen  worden  doorgese ind  naa r he t ach te rligge nde  p la tform  
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7. Conclusies  

 

Figuur 11. Overzicht van de scope van het beoogde geïntegreerd klimaatplatform. 

Samenvatting van de bevindingen  

Uit de consultatie blijkt een zeer brede scope aan inzichten die duurzaamheidsambtenaren willen 
verwerven om de beleidsmaatregelen vorm te kunnen geven en te monitoren , zoals geduid  in 
Figuur 11.  

Het gaat hierbij niet enkel over de eigen gemeentelijke infrastructuur of over het opvolgen van de 
impact van bepaalde klimaatacties of -campagnes die inspelen op investeringen bij en het gedrag 
van burgers of verenigingen. Onderliggend wil men ook inzichten verwerven in  (bijvoorbeeld)  
statistieken betreffende isolatiewaarden van geb ouwen  en de werkelijke (water - en) 
energieverbruiken  op het niveau van het gebouw, de straat of de wijk , statistieken  op het vlak van 
nutsvoorzieningen zoals de keuze voor gas of stookolie, en statistieken betreffende de 
samenstelling en ouderdom van het w agenpark van burgers , bedrijven en de gemeente.  
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Dit be teken t da t m en  n ie t en ke l in form atie  m oe t ve rzam elen  m et b e trekking to t 
b roe ikasgasem issies of CO2, m aar ook m et be trekking to t ve rbru iken , b randstofbron nen  en  da t 
m en  ook sam engeste lde  ind ica toren  wil kunnen  be reke ne n  en  rapporte ren  zoa ls b ijvoorbee ld  he t 
pe rcen tage  d iese lvoertu igen  in  bezit van  burgers en  gem idde lde  ve rp laa tsingsa fstand  b innen  e n  
bu iten  de  gem eente . 

De  da tabronnen  d ie  nodig zijn  om  he t p la tform  te  voede n  zijn  zee r ge fragm entee rd  e n  gespre id  
over hee l u iteen lopende  da taproviders. IGEAN heeft ze lf da ta  over de  opdrach ten  d ie  zij u itvoert 
in  opdrach t van  gem eente n , m aar daa rnaast m oe ten  ta l van  da ta  worden  opgevraagd  of 
gekoppe ld  u it ve rsch illende  bronnen  b ij overhe idsinstan tie s zoa ls VEB, VEA, … m a ar ook bv. 
m ee tgegevens van  burgers en  organ isa tie s. Om  zeker te  zijn  da t da ta  op  een  correcte  m anie r 
ge ïn te rpre tee rd  worden  in  h e t p la tform  en  ook m akke lijk kunnen  worden  in ge lezen  of ve rwerkt 
zijn  du ide lijke  a fspraken  m et de  da taproviders nod ig. 

Op m idde llange  te rm ijn  is  he t n ie t ondenkbaar da t via  sensoren , apps en  IoT ve le  gegevens 
rech tstreeks kunnen  worden  gecap tee rd  op  lokaa l n iveau , a l dan  n ie t m e t tussenkom st van  
ind ividue le  burgers. Nieuwe  technologieën  b iede n  deze  m oge lijkheden  en  zijn  m om entee l volop  
in  u itrol. He t fe it da t ook sm art city-p la tform  aanbieders en thousiast reageerden  op  deze  
m arktve rkenning bewijst d it. Bij de  rea lisa tie  van  zu lke  toepassing spee lt GDPR-com pliance  een 
be langrijke  rol en  word t p rivacy ook vee l be langrijke r: he t loka le  bes tuur besch ikt dan  rech tstreeks 
over gegevens van  een  ind ividue le  burger. In  de  toekom st is  he t n ie t ondenkbaar da t gegevens tot 
op  he t n iveau  van  b ijvoorbee ld  ijskasten  of wasm achines zouden  kunn en  worden  gecap tee rd . Dit 
open t ongeziene  m oge lijkhe den  en  bronnen  van  in form atie  om  be le idsdoe lste llingen  hee l ge rich t 
te  on twikke len  en  te  rich ten  naa r bepaa lde  doe lgroepen  (b ijvoorbee ld  m ensen  m et ve rouderde  en  
zee r energie -ine fficiën te  hu ishoudinrich ting). 

Aanbeve lingen  

Voortgaand  op  bovenstaand e  bevind ingen  hebben  we  tijdens deze  m arktconsu lta tie  vastgeste ld  
da t: 

• Er zee r u iteen lopende  noden  bestaan  b ij de  ve rsch illende  beoogde  gebru ike rsgroepen; 
• Er op  de  m arkt zee r u ite en lopende  toepassingen  off-the-shelf-toepassingen en/of -platformen 

beschikbaar zijn die aanzienlijk e delen van deze noden invullen , maar dat er geen oplossing 
beschikbaar is dat alle geformuleerde noden invult;  

• Er reeds tal van samenwerkingsverbanden zijn tussen verschillende aanbieders waarin  op 
informele of formele basis reeds data  uit gewisseld wordt aan elkaar , maar dat deze 
verbanden  niet altijd transparant zijn voor de aankoper van  'een’ klimaatplatform;  
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• De vraag van  IGEAN en  de  behoeften  van  de  gem eentebesturen  zee r b reed  zijn : he t gaa t om  
u iteen lopende  use  cases d ie  enke l ku nnen  bean twoord  worden  door een  com bina tie  van  
da tabronnen  en  ve rsch illende  app lica tie s; 

• Er ru im e  be langste lling is  u it de  hoek van  bedrijven  d ie  we rken  rond  sm art city-toepassingen  
en  u it d ie  respons b lijkt da t h e t landschap  van  da ta , da tacap ta tie  en  
u itwisse lingsm oge lijkheden  op  m idde llange  tot lange  te rm ijn  grondig zu llen  wijzigen ; 

• De bedrijven  aanraden  he t beoogde  ge ïn tegree rde  klim aa tp la tform  stap  voor stap  agile  u it te  
bouwen. 

Op basis van  deze  vastste llingen  en  in  overleg m et IGEAN en  PIO advise ren  3E e n  PwC om  he t  
beoogde  p la tform  n ie t ze lf te  bouwen noch  in  zijn  gehee l aan  te  besteden , m aar om  drie  pa ra lle lle  
tra jecten  op  te  s ta rten  zoa ls voorgeste ld  in  Figuur 12. We gaan  op  e lk van  de  d rie  tra jecten  d ieper 
in . 

 

Figuur 12. Schematische voorstelling van de te volgen drie parallelle  trajecten in de ontwikkeling van het 
beoogde geïntegreerde klimaatplatform.  

1. Centraal data platform door Vlaamse Overheid  

Een eerste ontwikkelingstraject lijkt  weggelegd voor d e Vlaamse Overheid  als faciliterend niveau 
voor verdere ontwikkelingen op provinciaal  of gemeentelijk niveau . Dit traject  beoogt de 
ontwikkeling van (i) één centraal data -platform  met toegang tot alle overheidsdata en statistieken 
die beschikbaar zijn bij de verschi llende Vlaamse agentschappen en ondersteunende diensten , (ii) 
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één  cen tra le  toegang tot de  ged istribueerde  da tabases m et overhe idsda ta  en  sta tistieken , o f (iii) 
cen tra le  a fspraken  over de  on tslu iting van  deze  ged istribu eerde  da ta . He t be tre ft h ie r a lle  da ta  d ie  
besch ikbaar is  op  he t n iveau  van  de  gem eente , de  wijk of even tuee l ze lfs de  s traa t be tre ffende : 

• Energie , m e t nam e  de  m onitoring van  energieverbru iken  voor de  ve rsch illende  
energiedragers, he t ge ïnsta llee rd  ve rm ogen  aan  he rn ieuwbare  energie  pe r technologie , 
aangevraagde  prem ies voor energie -e fficiën tie , … besch ikbaar b ij VEA, Departem ent 
Om geving, VREG, Fluvius, …  

• Water , m e t nam e  de  m onito ring van  de  wa te rve rbru iken , zu ive ring, regenwate ropvan g, 
riooldeb ie ten , … besch ikbaar b ij de  d rinkwate rm aa tschappijen  en  rioolbeh eerders. 

• Afval , m e t nam e  opgehaa lde  hoevee lheden  pe r type  … be sch ikbaar b ij Fostp lus, In te ra fva l, de  
a fva lin te rcom m unales, … 

• Mobiliteit , m e t nam e  de  a fge legde  pe rsoonkilom ete rs voor he t openbaar ve rvoer en  
privévervoer, de  keuze  voor ve rvoersm odi, aangevraagde prem ies voor e lektrische  wagens, 
de  u itrol van  laadpa len , … be sch ikbaar b ij DIV, De  Lijn , … 

Het is  in  deze  s tap  be langrijk da t e r m axim aa l word t ingeze t op  in tegra tie  m e t de  overkoepe lende  
in itia tieven  op  Europees n iveau  d ie  trach ten  de  u itb ouw van  open  in form atiesystem en te  
stroom lijnen  en  te  ve reenvoudigen . Een  le id raad  h ie rb ij is  he t Shared Environmental Information 
system (kortweg: SEIS) initiatief van het Europees Milieu Agentschap, dat zeven generieke 
basisprincipes hanteert voor de  opbouw en uitbating van open informatiesystemen  die tevens in 
detail uitgewerkt worden in Implementing Rules (IR)  voor ‘Monitoring & Reporting’ , voor ‘Network 
Services & Metadata’ , voor ‘Data and Service Sharing’ , voor ‘Network Services’ en voor ‘Data 
Interoperability’ . 

2. Aanbesteding b asisoplossing  door IGEAN  

Een tweede traject lijkt weggelegd voor IGEAN als faciliterend niveau voor de aanbesteding van 
een basisoplossing. Het betreft hier de aa nbesteding van een off -the -shelf -oplossing die voldoet 
aan de 80/20 regel en die voorziet in het niet -innovatie ve deel van de beoogde scope.  

3E en PwC zien twee kandidaten die reeds vandaag voldoen bovenstaande beschrijving, met name  

• Het ‘Futureproofed Cities’ platform dat als online  tool wordt aangeboden door Futurep roofed  
voor de opmaak en opvolging van klimaatplannen  

• Een variant op de ‘Klimaatkaart Provincie Vlaams -Brabant’ die ontwikkeld werd door Na zka 
mapps  

Elk van deze oplossingen hebben hun eigenheid, en beantwoorden aan een aanzienlijk deel van 
de gevraagde scope. 3E en PwC spreken geen voorkeur uit voor één van de twee oplossingen.  
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3. Kleinschalige p roof -of -concepts  bij Gemeenten  

Een derde  on twikke lingstra ject lijkt wegge legd  voor IGEAN a ls  facilite rend  n iveau  voor ve rdere  
on twikke lingen  in  sam enwerking m et he t gem een te lijk n iveau . Dit tra ject beoogt de  d e fin ië ring, 
u itwerking en  eva lua tie  van  ve rsch illende , kle ine  p roof of concep ts (POC) d ie  op  lokaa l, 
gem eente lijk n iveau  worden  u itge rold  en  ge tes t. 

3E en  PwC ste llen  voor om  vie r POCs u it te  werken , d ie  zich  e lk focussen  op  één  van  de  vie r  
hoofd them a’s, d ie  e lk u itge rold  worden  in  één  gem eente  en  e lk beogen  om  een  an twoord  te  
b ieden  op  e en  specifiek innova tie f a spect van  de  gevraagde  scope : 

• Een POC Energie , d ie  (i) via  e en  fron t-end  voor burgers zich  toesp its  op  com m unity-bu ild ing 
m et he t oog op  he t rea lise ren  van  energie - en  CO2-bespa ring, (ii) d ie  concre te  actie s  opvolgt 
via  m etingen , en  (iii) een  op lossing u itwerkt m e t be trekkin g to t p rivacy en  e igendom sre ch ten  
van  da ta  om  op  een  geanonim isee rde  m anie r deze  m ee tda ta  te  gebru iken  om  he t loka le  
be le id  te  ondersteunen  en  eva lue ren . 

• Een POC Water , d ie  aanze t tot (i) he t gebru ik (en  buffe ring) van  regenwate r b ij organ isa tie s en  
bedrijven , en  (ii) een  d igitaa l kader schep t voor co-ownersch ip  of coöpera tieve  investe ringen  
in  wa te rsystem en door loka le  burgers b ij loka le  organ isa tie s. 

• Een POC Afval , d ie  DifTar-da ta  han tee rt om  (i) loka le  actie s op  te  ze tten , (ii) deze  a f te  toe tsen  
m et werke lijke  da ta , en  (iii) fe edback te  geven  aan  de  burger en  organ isa tie s op  basis van  
e igen  en  geaggregeerde  da ta . 

• Een POC Mobiliteit , d ie  zich  toe legt op  de  on twikke ling voor een  op lossing voor de  in te rne  
opvolging van  he t gebru ik va n  en  de  investe ringen  in  he t eigen wagenpark van de gemeente . 
Hierin kan eveneens de bijkomende focus lig gen om binnen  de eigen gemeentelijke 
activiteiten de doelstelling te real iseren (i) om (daar waar mogelijk) een nodal shift te 
organiseren naar de fiets , elektrisch vervoer  of het openbaar vervoer  door een gedetailleerde 
mapping van de vervoersnoden, of (i i) een intergemeentelijke samenwerking te organiseren 
voor de organisatie van het wagenpark .  

De verschillende proof of concepts kunnen uitgewerkt worden vanuit IGEAN en opgestart worden 
volgens het kader van de concurrentie gerichte  dialoog.  Een noodzakeli jke voorwaarde om deze 
POCs zonder te complexe IP-, data- en privacyregeling  op te zetten lijkt om het principe te hanteren 
dat alle gecapteerde data eigendom blijft  van IGEAN en enkel voor de doeleinden van de POC 
gebruikt worden.  

De belangrijkste doelste lling van elk van de POCs is de definiëring van functionele, technische en 
contractuele blokken die een antwoord bieden op een deeltje de beoogde innovatie.  
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4. Integratie via front -end development  

Om dat een  volled ige , from -scra tch-on twikke ling van  een  ge ïn tegree rd  klim aa tp la tform  te  duur en  
te  com plex zou  zijn , lijkt he t gepast om  he t fina le , ge ïn te gree rde  klim aa tp la tform  te  on twikke len  
a ls een  front -end ontwikkeling bovenop het beoogde dataplatform  (zoals geduid in fase 1), de 
bestaande tools (zo als vermeld in fase 2) en de beoogde oplossingen die volgen uit de POCs (zoals 
geduid in fase 3).  

De ontwikkeling van een afzonderlijke front -end  voor de gemeente als gebruiker en een front -end  
voor de burger (of lokale organisatie) als gebruiker laat toe om een antwoord te geven op de 
specifieke noden van beide actoren. Ondanks de aparte ontwikkeling kan op deze manier een 
centraal ‘platform’ gebouwd worden dat  de link legt tussen verschillende data captaties, 
verschillende bouwblokken die bepaalde functio naliteiten aanbieden en de eindgebruikers. De 
aangeraden vorm van h et finale “geïntegreerde klimaatplatform” is aldus vooral een “integratie 
van klimaat platformen” die vandaag al een groot deel van de geformuleerde noden en wensen 
bevredigen.  

 

Figuur 13. Schematische voorstelling van de beoogde opbouw van een geïntegreerd klimaatplatform. 
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