Dit is een mailing vanuit Public Intelligence / beleidsinformatie (PI). PI heeft als doel te zorgen voor betere
én integrale beleidsinformatie. We werken vanuit het netwerk, op actuele opgaven vanuit de
samenwerking tussen data en domein. Periodiek sturen wij een update over de voortgang.

DataDomeinDagen
Hieronder geven we een terugblik op de DataDomeinDagen van 24 tot en met 27
september 2018. In de DataDomeinDagen gaan we samen met de domeinverantwoordelijken uit de beleidsafdelingen in een intensieve, korte periode iteratief met
elkaar aan de slag. Dit keer met als thema 'Corridor in de Eurodelta', en samen met
partners als Rijkswaterstaat, Vlaanderen en Nord-RheinWestfalen. Dit alles ter
voorbereiding van de Corridorweek van 6 tot en met 8 november en de op te stellen
samenwerkingsagenda ('working agenda').

Eurodelta pakt corridors aan
Dwars door Nederland, België en Duitsland lopen belangrijke bundels van
infrastructuur voor personenverkeer en goederenvervoer. Deze ‘corridors’ moeten
de komende jaren worden aangepakt om te voorkomen dat goederenstromen en
personenverkeer hopeloos vastlopen. Dan hebben we het over de modaliteiten weg,
water, spoor en buisleidingen. De drie landen hebben besloten om meer data met
elkaar te delen. Door de grensoverschrijdende samenwerking ontstaat een
duidelijker beeld van de maatregelen die nodig zijn voor een bereikbare toekomst.
Van 24 tot en met 27 september 2018 werkten data-analisten en domeinspecialisten
samen aan deze opgave, tijdens de tweede DataDomeinDagen, georganiseerd
door provincie Zuid-Holland.
2 corridors
Het ging in het bijzonder om de corridor van Rotterdam naar het Ruhrgebied en de corridor
van Amsterdam/Rotterdam naar de Vlaamse Ruit. Dit gebied staat bekend als de
Eurodelta. Medewerkers van provincie Zuid-Holland werkten samen met mensen van het
CBS, Rijkswaterstaat, de Vereniging Deltametropool en de provincies Gelderland, NoordBrabant, Vlaanderen en Nord-RheinWestfalen. Op 27 september werden in het bijzijn
van gedeputeerden Jeannette Baljeu en Floor Vermeulen de resultaten gepresenteerd.
Breintrein
In de Eurodelta wonen ongeveer 40 miljoen inwoners. Kenmerkend zijn de hoogwaardige
technologie en de kennisclusters. Tijdens de DataDomeinDagen is onder meer gekeken
naar de manier waarop transport het vestigingsklimaat en het kennisklimaat beïnvloedt.
Meer specifiek ging het over de ´breintrein´. Lees meer
Meer informatie bij Annemarie Hatzman en Klaas van Staalduine

Working Agenda
Een van de doelen in de Corridorweek is om een eerste stap te zetten voor de Working
Agenda voor de Eurodelta. Vanuit de DataDomeinDagen komen de volgende adviezen:
bevorder verdere samenwerking over grensoverschrijdende data en domein in en
tussen organisaties. Dat blijkt de strategische agenda te kunnen voeden en kleuren
(“Building evidence works!”);
benut de energie van de "data-kopgroep” met onder meer CBS, Rijkswaterstaat,
Provincies Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant (“Let’s grow it!”) en op
analyses zoals De Lage landen 2020-2100. Benut de lopende
grensoverschrijdende werkafspraken van deze Nederlandse partners in Vlaanderen
en Nord-RheinWestfalen;
het is urgent om de samenwerking in de Eurodelta te versterken voor behoud en
economische ontwikkeling, want door onder andere de Brexit en de Zijderoute is de
economische positie van dit gebied over 10 tot 15 jaar niet meer vanzelfsprekend;
overweeg een strategische keuze voor versterkting van het grensoverschrijdende
netwerk van kennisclusters beter met elkaar te verbinden - vanuit deze eerste
analyse rijdt de 'breintrein' van Delft, via Eindhoven naar Aachen/Dusseldorf;
entameer een discussie over doelgroepenbeleid voor grensoverschrijdende wegspoor- en luchtverbindingen, om daarmee de modal split te kunnen sturen voor het
kennisnetwerk en uit oogpunt van duurzaamheid.
Meer informatie bij Frenk Bekkers en Klaas van Staalduine

Op naar de Corridorweek
Op 6, 7 en 8 november organiseert de provincie Zuid-Holland de Corridor Week in Aken en
Rotterdam. Dit is een Europees netwerkevenement met diverse bijeenkomsten over
duurzaam en multimodaal vervoer. Op het programma staan onder meer de
jaarconferentie van de Vlaams Nederlandse Delta, diverse bijeenkomsten plaats over
schoner en multimodaal vervoer, binnenvaart, knooppunten en ook truckparking. Het doel
van de Corridor Week is om het netwerk in de #1eurodelta te verstevigen en concreet te
laten zien wat we daar op het gebied van mobiliteit en corridors grensoverschrijdend aan
doen. In al deze projecten zoeken we (of onze partners) actief de samenwerking zoeken
met onze buren in Vlaanderen&Brussel en Nord-RheinWestfalen.
Door deze DataDomeinDagen konden we 6 weken voor de CorridorWeek al aan de slag
om meer en beter inzicht in de Eurodelta te verkrijgen en waar nodig de samenwerking uit
te bouwen. Tijdens de afsluitende bijeenkomst werd dat mooi zichtbaar met de
aanwezigheid van onder meer emeritus hoogleraar regionale economie Frans Boekema,
Erik Verroen van Rijkswaterstaat, Menno Menist van Panteia en Simon Hanekroot van de
haven van Duisburg.
Ik kijk heel positief terug op de gesprekken die zijn gevoerd over alle feiten en data die
over de Eurodelta op tafel zijn gekomen. Op het gebied van data ging een wereld voor me
open; de precisie ervan en het werk om de data achter de pdf te vinden... Maar het
werkt; er zijn nieuwe inzichten ontdekt en obstakels in de data-verzameling zeer zichtbaar
geworden! Daar had ik op gehoopt en is de waarde van deze dagen gebleken; de
provincie Zuid-Holland combineert data, inhoud in klussen met partners in ons netwerk.
Een concrete vervolgactie om met Rijkswaterstaat, het CBS en provincies Noord-Brabant
en Gelderland aan de slag te gaan is al gestart! Ook is Zuid-Holland uitgenodigd om een
pitch over de ‘Breintrein’ te komen geven op de CorridorConferentie van Rijkswaterstaat
en Nord-Rhein Westfalen op 6 november aanstaande. Daarom ben ik trots op de inzet van
en de samenwerking met het data-team tijdens de vier DataDomeinDagen.
Mijn dank gaat dan ook uit naar alle analisten die in die week lange dagen hebben
gemaakt om vooruitgang te boeken en visualisaties te maken. En nu op naar de Corridor
Week, samenwerken aan #1Eurodelta!
Meer informatie bij Klaas van Staalduine

Inspiratiesessies en discussie
We werken naast de actuele cases ook aan een toekomstgerichte organisatie. We doen daarom
bijvoorbeeld mee in debatten over organisatieverandering en in inspiratiesessies.

Gesprekken over informatievoorziening
Wie kan helpen met mijn informatievraag? Dat was onderwerp van gesprek aan de open
tafel vorige week. De rodedraadnotitie van de provinciale Eenheid Audit en Advies was
aanleiding voor die vraag, met een actuele casus als voorbeeld. Welke informatie heb ik
nodig? Welke informatie is er al bekend over de domeinen die mijn opgave raken? Waar
vind ik informatie? Al deze en nog meer aanverwante vragen werden gesteld. Door alle
ontwikkelingen binnen de provincie is het soms zoeken wie bij welke vraag kan helpen. Al
snel werd duidelijk dat er veel wordt georganiseerd om te ondersteunen bij al deze vragen.
Opgave Public Intelligence, programma TOP en afdeling I&A werken nauw samen op dit
gebied, zodat zoeken naar het juiste loket niet meer nodig is. De ter plekke aangeboden
ondersteuning krijgt binnenkort een vervolg.
Meer informatie bij Iwan Renes

De beleving van Jesse
Net gestart als trainee en ik maakte de
DataDomeinDagen (DDD) mee: een zaal
vol met computers, domeineigenaren en
data-analisten. Wat mij vooral is
bijgebleven is de groepsdynamiek en de
wil om er met z’n allen er iets van te
maken. Door tijdsdruk te creëren en fysiek
aanwezig te zijn, komt een zekere mate
van intensiteit in het werk. Om een goed
resultaat te behalen, moet je in korte tijd
met elkaar in gesprek te gaan en knopen
door hakken. Deze snelkookpan brengt
ook meteen verbeterpunten met zich mee.

Zo valt er nog winst te behalen door

werelden van domein en data

elkaar als persoon goed te kennen. En

combineren kan voor nieuwe inzichten en

elkaars expertise goed te weten, zodat

resultaten zorgen. Na een gestructureerde

iedereen dat kan doen waar hij of zij goed

evaluatie met ongetwijfeld verbeterpunten

in is. De DDDagen zijn een zeer

voor een volgende keer, kijk ik uit naar de

interessant experiment, met nu al

volgende DDDagen in november.

interessante resultaten. Ik vind dat deze

Meer informatie bij Jesse van der Meer

manier van werken veel potentie heeft; de

Inspiratiesessie Water en Groen
Wat speelt er rond data? Hoe zet ik het in? Ton
Zijlstra vertelde over data in het algemeen, Grisjo
Koers over de iVisie, en Christiaan Oud, Diederik
van Bentum en Thijs Schouten vertelden over data &
stikstof en de aankomende DataDomeinDagen.
Meer informatie bij Eric Thomassen

Inspiratiesessie Energie
Ook hierbij kwam de samenwerking aan bod: TOP
kan helpen bij data verzamelen en openbaar zetten.
PI maakt de complexe, integrale analyses en I&A bij
beheer van de data en de geografische informatie.
Meer informatie bij Edwin Perdijk

Kalender
DataDomeinDagen, editie PAS en Stikstof
Samen met afdeling Water en Groen analyseren en ontrafelen we op dit moment de data
over stikstofuitstoot. Zo zoeken we naar kansen om stikstof terug te dringen, met onze
partners en in het landelijke Programma Aanpak Stikstof. Dit is ook het onderwerp van de
volgende DataDomeinDagen.
Meer informatie bij Eric Thomassen, Diederik van Bentum en Thijs Schouten

Bespreking Public Intelligence in Statencommissie
Eind van dit jaar zullen GS de Staten informeren over de voortgang van Public Intelligence.
In de brief wordt een overzicht getoond van de grootste projecten en andere belangrijke
momenten van afgelopen periode.
Meer informatie bij Menno Hekker en Annemarie Hatzman

Dit is een mailing vanuit Public Intelligence / beleidsinformatie (PI). PI heeft als doel te zorgen voor betere én integrale
beleidsinformatie en datagebruik binnen de maatschappelijke opgaven, nu én gericht op de toekomst. We werken vanuit het
netwerk, op actuele opgaven vanuit de samenwerking tussen data en domein.
Meer informatie bij Jeroen van Vught of Annemarie Hatzman

Ons mailadres is: dataimpact@pzh.nl
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.

