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DIJKMONITORING VANUIT DE RUIMTE
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SATELLIET RADAR INTERFEROMETRIE
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DIJKMONITORING VANUIT DE RUIMTE
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KABINETSBESLUIT

Om in de toekomst schade aan dijken en daarmee calamiteiten te beperken, besloot 
het kabinet in 2006 het bedrijfsleven actief in te schakelen via het 
innovatieprogramma ‘DigiDijk’. 

Voor de ontwikkeling van nieuwe technieken, die inzicht geven in de toestand van 
dijken in Nederland, selecteerden Rijkswaterstaat en de Waterschappen in 2007 
twee bedrijven.

Hansje Brinker werd opgericht in mei 2007



SPIN-OFF TU DELFT: HANSJE BRINKER
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HOE IS HET VERGAAN MET SKYGEO?

• Nederlandse markt opgebouwd (bedrijven, transport, energie, nutsbedrijven, gemeenten, RWS, …)

• 25 medewerkers

• Extreem geïnnoveerd in nieuwe informatieproducten

• Relaties opgebouwd met data aanbieders

• Binnenlandse competitie is gekomen

• De markt is volwassen, en groeiende,…
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BOTLEKGEBIED
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MONITORING RIOLERINGS-SYSTEMEN
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MONITORING SPOORWEGEN
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BODEMDALING SLAPPE GROND
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TIJDSPAD

• 1995-2007: onderzoek bij TU Delft

• 2007 oprichting Hansje Brinker/ SkyGeo, operationalisering, marktontwikkeling, 
toepassingen energie, transport, wonen, water, nuts,…

• 2007-2017 markt gecreerd, vanaf 2017 ook andere bedrijven actief (S&T, Imagem, PPOlabs)

• 2017 Nederlandse overheid (RWS/EZK) kondigt aan zelf informatieproduct te gaan
aanbieden, ingewonnen via tender: voor heel Nederland

bezwaren kenbaar gemaakt (marktconsultatie).
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MARKTCONSULTATIE (6 JULI 2017)

Antwoord overheid:
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CONCRETE ZORG

• Wanneer de Nederlandse overheid aanbieder wordt van het InSAR informatieproduct: landsdekkend, 
met overheids-kwaliteitsstempel, en gratis, dan

• Zullen klanten dat product prefereren boven betaalde commerciële producten,

• is er geen gezonde markt meer over, en

• is SkyGeo gedwongen: 

• te sluiten, of

• iets anders gaan doen, of  

• naar de buitenlandse markt te gaan, of

• de concurrentie met de overheid aan te gaan, of…

• …Geen van deze scenario’s is wenselijk
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TIJDSPAD

• 1995-2007: onderzoek bij TU Delft

• 2007 oprichting Hansje Brinker/ SkyGeo, operationalisering, marktontwikkeling, 
toepassingen energie, transport, wonen, water, nuts,…

• 2007-2017 markt gecreerd, vanaf 2017 ook andere bedrijven actief (S&T, Imagem, PPOlabs)

• 2017 Nederlandse overheid (RWS/EZK) kondigt aan zelf informatieproduct te gaan
aanbieden, ingewonnen via tender: voor heel Nederland

bezwaren kenbaar gemaakt (marktconsultatie).

• 2018 publicatie aanbesteding. Geen communicatie meer mogelijk

• 2019 juridisch traject: oordeel rechter gevraagd

• 2019 SkyGeo wint aanbesteding

• 2020 eerste gratis publieke aanbieding door de overheid?
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WAAR ZIT NU HET PROBLEEM?



Business‐model

Satellieten: Commercieel / overheid



In meer detail…, kern van het probleem

RWS
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GRATIS MARKT

EU/Copernicus

EindgebruikersBedrijvenOverheid

Heijmans
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Gemeenten

etc…

Innovatie, markt, banen
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Het overheidsperspectief

• RWS/EZK heeft de aanbesteding in de markt gezet “primair voor eigen
gebruik” 

• “the product meets the requirements set for OpenData and will 
therefore be made OpenData: d.w.z. “we kunnen niet anders”, dus
“markt zal zich moeten aanpassen”

• Alle producten die gemaakt zijn op basis van open brondata moeten
ook ‘open’ zijn



“Alles moet gratis zijn”

13/3/2019. Pleitnotitie Nederlandse staat, punt 4.12, blz 14. Rechtbank Den Haag

Wanneer alle producten (‘de bewerkte data’) die gegenereerd zijn uit “open brondata” 
daarmee ook open (dus gratis) moeten zijn, dan is daar dus geen brood mee te verdienen.
 Het is dan voor geen enkele student nog interessant om zo’n vakgebied te gaan studeren
(geodesie, remote sensing), en
 Voor een jonge ondernemer niet mogelijk om met een eigen onderneming te gaan
innoveren

…Dit kan niet de bedoeling zijn



Vanaf het eindproduct bekeken:

• Wat voor de één afgeleid product is, is voor de ander ruwe data
• Zo ontstaat een ‘daisy chain’ (waardeketen) 

Ruwe
data

Afgeleid
product = 
ruwe data

Kennis, 
casus, 

methodiek

Kennis, 
casus, 

methodiek

Afgeleid
product = 
ruwe data

Kennis, 
casus, 

methodiek

Afgeleid
product = 
ruwe data

Kennis, 
casus, 

methodiek

Afgeleid
product = 
ruwe data

Kennis, 
casus, 

methodiek

Afgeleid
product = 
ruwe data



Waar legt de overheid de ‘knip’ in de daisy chain? 
• De overheid, c.q. de Europese

Commissie, heeft deze vraag al 
beantwoord: de knip ligt HIER. En
daarmee zijn de inschattingen
gemaakt voor “economic benefits” 
voor Europa
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OpenData “Marktruimte”

• De NL overheid (RWS/EZK) maakt
deze keuze nu in feite opnieuw: de 
knip ligt HIER. 

OpenData: RWS/EZK stelt dat “alle” afgeleide producten ook OpenData moeten zijn Marktruimte

De vraag is: wat wil de “overheid” nou? Waarom niet de EU directives volgen? 
Waar zit de ruimte voor de ondernemer? De marktruimte wordt dus verkleind. 



Wat is de gedachte achter “OpenData”?
• The European Commission's policies focus on generating value for the economy and society through the re-use 

of this type of data.

• “The EU open data market is a key building block of the overall EU data economy. [ ] the total direct economic 
value is expected to increase from a baseline of EUR 52 billion in 2018 for the EU28, to EUR 194 billion in 
2030.”

• Op 22 januari 2019 bereikte het Europees parlement, de Europese raad, en de Europese
commissie een politiek akkoord over aanpassing. Doel was o.a. 

• To reduce market entry barriers, in particular for SMEs…
• Increase business opportunities by encouraging the disseminiation of dynamic data…

http://europa.eu/rapid/press‐release_IP‐19‐525_en.htm

Met onder het kopje “What do the new rules cover? “ :
• All public sector content that can be accessed under national access to documents rules is in principle freely available for re‐use. Public sector bodies will not be able to charge 

more than the marginal cost for the re‐use of their data, except in very limited cases. This will allow more SMEs and start‐ups to enter new markets in providing data‐based 
products and services.

• A particular focus will be placed on high‐value datasets such as statistics or geospatial data. These datasets have a high commercial potential, and can speed up the emergence of 
a wide variety of value‐added information products and services.“

Ofwel: ook hier wordt bevestigd dat open data in EU verband gaat over het stimuleren van de interne markt met een nadruk op nieuwe data producten en diensten.



Dan maar naar de rechter…
• Het kernprobleem is de botsing van de voorwaarden tussen vraag en aanbod:

• Aanbod (SkyGeo): licensemodel (gebruiksrecht)
• Vraag (RWS): ARVODI‐art. 24 (eigendomsrecht)
• Krachtenmeting tussen (a) kleine startup en (b) de staat der Nederlanden

• Rechter spreekt zich uit: de overheid mag de keuze (om art. 24 al dan niet toe te
passen) zelf bepalen, en

• Marktpartijen kunnen zelf bepalen of ze willen inschrijven

• Een catch‐22 voor de startup: niet meedoen heeft hetzelfde nadeel als meedoen: 
overheid is marktaanbieder geworden. 
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Bezwaar tegen overdracht eigendomsrecht

Percentage staatsbedrijf Marktaandeel in Nederland (schatting)

e‐GEOS, Italie 0%

Kongsberg, Noorwegen 0‐5%

TRE‐Altamira, Frankrijk 0‐5%

Imagem, Nederland 
GAP/Planetek, Italie

0‐5%

SkyGeo Netherlands BV >90%

36%

68%

50%

Bron:Pleitnota RWS/EZK, art. 4.8
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POLITIEKE STANDPUNTEN STARTUPS / ONDERNEMERS
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EVALUATIE VAN DE CASUS: DISCUSSIE

1. Overheid wordt klant, regelgever en aanbieder: gewenst?

Het kernprobleem is de botsing van de voorwaarden tussen vraag en aanbod:
a) Aanbod: licensemodel (gebruiksrecht)
b) Vraag: ARVODI-art. 24 (eigendomsrecht)

Krachtenmeting tussen (a) kleine startup en (b) de staat der Nederlanden

2. Moet er iets veranderen in de wet- en regelgeving? (Nee)
Er is een kritische check nodig op het al dan niet van toepassing verklaren van Arvodi art. 24. 
(overdragen van het eigendomsrecht). Dit moet vroeg in het aanbestedingstraject plaatsvinden, 
en in een eerlijke afweging van de belangen van de specifieke markt, en met het oog op het 
Europese open data beleid. 

3.     Hoe garandeer je dit bij een organisatie als de overheid?
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EVALUATIE VAN DE CASUS: DISCUSSIE (2)

1. Je kunt niet stellen dat alle afgeleide producten, gebaseerd op open brondata, ook gratis 
moeten zijn. Het ‘belastinggeld’-argument kan niet ad infinitum gebruikt worden, 
ondernemers moeten wel ‘value-added’ producten kunnen maken

2. Er lijkt een bepaalde ‘gretigheid’ te zijn om zelf als overheid speler te zijn op het vlak van 
innovatie en techniek. Hier via het aanbieden van informatieproducten die ook op de markt
aangeboden worden. 

3. Bij de overheid lijkt niemand persoonlijk verantwoordelijkheid te hebben: “we moeten wel”, 
“wij maken het beleid niet”, “wij voeren slecht uit”,…

4. NSO: bewaking van het traject om van het “subsidie-infuus” af te komen. Op sommige
momenten juist stapje terug als overheid

5. “data” is nog geen “informatie”


