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Provincie Noord-Brabant: Theo vd Sanden

Tensing: Charlotte Duynstee

Van complexe stikstofdata naar helder inzicht
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Dataficering raakt alle 
maatschappelijke opgaven en 
beleidsdomeinen.

Kloof tussen de wereld van 
beleid en data.

Wat is er aan de hand?
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Uitgangspunten en principes
uit het beleidskader

• Publieke waarde centraal stellen;
• Data in de context van beleid;
• Denken en handelen als midden 

bestuur;
• Per rol betekent dataficering iets 

anders.

• Digitalisering en dataficering zijn middelen, 
geen doelen;

• We zijn kritisch op algoritmes;

• We zijn transparant;

• Gegevens hebben alleen betekening in een 
specifieke context;

• We zorgen dat iedereen mee kan doen;

• Privacy beschermen van burgers en 
bedrijven;

• Informatiebeveiliging is leidend;

• Data is op orde (archivering en ontsluiting).

Onze stikstof StoryMap

• Interactieve viewer met relevante informatie over stikstof rondom de 
Brabantse Natura 2000-gebieden;

• Geeft inzicht in stikstofdata voor zowel de provincie als geheel, als voor elk 
Brabants stikstofgevoelig Natura 2000-gebied afzonderlijk;

• Makkelijk deelbaar met anderen, waardoor een “Single Source Of Truth” en 
een “Common Operational Picture” ontstaat;

• Gebaseerd op landelijke gegevens, periodiek geactualiseerd;

• Voor iedereen te raadplegen via: www.brabant.nl/stikstofdata
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DEMO
www.brabant.nl/stikstofdata

• Kracht van visualisaties. Creëren van een common operational 
picture. De StoryMap geeft rust omdat opeens iedereen zelf 
kan zien welke data er is en uit welke bron deze komt;

• De StoryMap wordt soms gezien als eindpunt, terwijl het 
eigenlijk het beginpunt is;

• Is het ‘beleid’ overtuigd van het belang van data, dan wil men 
alles in een keer;     

• We hebben enorm veel data: maar de kunst is focus te houden 
op de vraag. Meerdere versies van de StoryMap waren nodig. 

• De StoryMap blijft in ontwikkeling, dit op beleidsniveau als 
techniek

Ervaringen tot nu toe
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Vragen?  Vragen!
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