
Privacy Impact Assessment (PIA) 

01.



Beschrijving kenmerken gegevensverwerkingen 
 
Beschrijf op gestructureerde wijze de voorgenomen gegevensverwerkingen, de 
verwerkingsdoeleinden en de belangen bij de gegevensverwerkingen. 

1. Voorstel 
Vanaf 2010 worden in het NPR uitgegeven Gehandicapten Parkeerkaarten (GPK’s) 
geregistreerd op verzoek van het ministerie van BZK. Momenteel worden deze GPK’s op 
kaartnummer geregistreerd. Alle gemeenten kunnen de geldigheid van een GPK 
controleren en wanneer een kaart ongeldig is (vermist/gestolen/ overleden), kan deze in 
NPR worden beëindigd. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd om fraude met 
GPK’s tegen te gaan. 
De digitalisering van de parkeerketen bij verschillende gemeenten is inmiddels ver 
gevorderd, waardoor de handhaving efficiënter is geworden. Op dit moment rijden in 
diverse gemeenten scanauto’s rond die door het scannen van kentekens controleren of 
geparkeerde voertuigen een geldig recht hebben. In die gemeenten bestaat het risico dat 
de gebruiker van een GPK ten onrechte een naheffing ontvangt. Met het toenemen van 
het aantal scanauto’s bij gemeenten, neemt de kans op een onterechte naheffing voor 
de houder van een GPK ook toe. 
Op initiatief van de gemeente Utrecht, heeft het SHPV aan de RDW de vraag voorgelegd 
of de GPK’s op kenteken kunnen worden geregistreerd in het NPR.  

2. Persoonsgegevens 
Bij deze verwerking worden alleen gewone persoonsgegevens verwerkt, namelijk 
kentekens en GPK-nummers. Voor de kentekens geldt dat deze versleuteld binnen de 
RDW worden opgeslagen. GPK nummers zijn de identificatie van een specifieke kaart. 
Deze kaart heeft een specifieke doelgroep. Er zijn 4 mogelijke groepen: 
- GPKP – Gehandicapten kaart Passagier 
- GPKB – Gehandicapten kaart Bestuurder 
- GPKB/P – Gehandicapten combinatie kaart  
- GPKI – Gehandicapten kaart Instellingen (zoals bijvoorbeeld zorginstellingen). 
 
De groep betrokkenen waar deze gegevens betrekking op hebben zijn houders van 
GPK’s. Let wel: De kentekenhouder van het voertuig hoeft niet gelijk te zijn aan de 
houder van de GPK waaraan dit kenteken gekoppeld is. 

3. Gegevensverwerkingen 
Voor het mogelijk maken van digitale handhaving op GPK nummers moeten deze GPK 
nummers worden gekoppeld aan een kenteken. Voor dit proces wordt er gebruik 
gemaakt van drie tabellen, te weten de Mantelrechten tabel, Koppeltabel en 
rechtentabel. In de mantelrechten tabel wordt het GPK nummer, type GPK kaart en 
Begin- en Einddatum van een kaart opgenomen. De koppeltabel bevat de informatie 
over welk kenteken bij welk GPK nummer hoort. In de rechtentabel van het NPR worden 
alle parkeerrechten op kenteken vervolgens vastgelegd. 
In al deze gevallen is het kenteken versleuteld en het GPK nummer niet. Op het moment 
dat een GPK nummer bekend is, is het niet mogelijk om daarbij te achterhalen welke 
kentekens hieraan gekoppeld zijn. Daarbij is uit het GPK nummer alleen een type kaart te 
halen, hier zijn geen andere persoonsgegevens aan te koppelen. De beoordeling en het 



uitgeven van de kaarten gebeurt door gemeenten of CBR en daar speelt het RDW geen 
rol bij. 
Om voor houders van een GPK een gebruiksvriendelijk systeem te maken is het wenselijk 
dat de laatste twee posities van een kenteken apart worden opgeslagen. Een soortgelijke 
constructie wordt bijvoorbeeld gebruikt bij bankgegevens zoals het tonen van een 
creditcardnummer. Wanneer de houder van de GPK zijn nummer raadpleegt kan op die 
manier getoond worden (door middel van de laatste twee posities te tonen) welk 
kenteken gekoppeld is aan de kaart. De houder kan op dat moment controleren of alles 
goed staat en/of een kentekenwijziging doorgeven. Op het moment dat de laatste twee 
posities van het kenteken niet getoond kunnen worden kan de houder van de GPK niet 
controleren of alles goed staat. Dit laatste kan leiden tot onterechte naheffingen, maar 
ook tot overbodige bevraging van gemeentemedewerkers om (opnieuw) een kenteken 
te koppelen aan een GPK nummer.  

4. Verwerkingsdoeleinden 
Met het registreren van kentekens bij een GPK worden een aantal doelen behaald: 
-  Effectiever tegen gaan van fraude met GPK kaarten 
- Verdere digitalisering in de handhaving, zodat zonder tussenkomst van een 

handmatige actie, voertuigen gecontroleerd kunnen worden op een geldig       
(parkeer-)recht 

- Met de vastgelegde rechten neemt de kans op onterechte naheffingen als gevolg van 
intensievere en digitale handhaving op straat af.  

- Het is gebruiksvriendelijk voor de houder van de kaart, omdat deze straks eenvoudig 
gebruik kan maken van zijn kaart in alle Nederlandse gemeenten op het moment dat 
deze in zijn eigen gemeente goed opgevoerd wordt. In bijvoorbeeld Amsterdam is nu 
namelijk extra aanmelden noodzakelijk. 

-  

5. Betrokken partijen 
Bij deze gegevensverwerking spelen SHPV, de gemeente en de RDW een rol.  
Het SHPV is verwerkingsverantwoordelijke.  
De RDW is verwerker.  
Tussen het SHPV en de RDW is een verwerkersovereenkomst gesloten.  
De gemeente levert het GPK met bijbehorend kenteken. 
 De RDW verwerkt deze gegevens in de tabellen van het NPR. Binnen de RDW zijn de 
gegevens niet voor iedereen te raadplegen, alleen die personen waarvoor het 
noodzakelijk is in het kader van de werkzaamheden hebben toegang. Deze toegang 
beslaat het GPK in combinatie met het gehashte kenteken. 

6. Belangen bij de gegevensverwerkingen 
Gemeenten – Verdergaande digitalisering van de handhaving hiermee mogelijk en 
efficiëntievoordelen.  
Houders van GPK – Een groter gebruiksgemak van de afgegeven GPK en voorkomen van 
onterechte naheffingen. 
Algemeen belang: tegengaan van fraude met GPK. 

7. Verwerkingslocaties 
Nederland 



8. Technieken en methoden van de gegevensverwerkingen 
Er is geen sprake van (semi-) geautomatiseerde besluitvorming binnen de RDW/NPR. De 
GPK wordt na besluitvorming binnen de gemeente opgevoerd in het NPR met 
bijbehorend kenteken. Wanneer de houder van de kaart met zijn voertuig parkeert in 
een stad kan deze door de handhaving gecontroleerd worden op de geldigheid van het 
recht. Zijn kenteken wordt gescand en in het NPR wordt gecontroleerd of er een geldig 
recht aanwezig is. Wanneer geen geldig recht gevonden wordt in de database, dan kan 
de handhaver over gaan tot het uitreiken van een naheffing. In een aantal gemeenten 
wordt het uitreiken van een naheffing bij een negatief antwoord automatisch gedaan. 

9. Juridische en beleidsmatig kader 
Artikel 2 sub r regeling taken dienst weg verkeer 
Verstrekkingenbeleid voor het NPR.  

10. Bewaartermijnen 
Voor de bewaartermijn van het NPR is de notitie bewaartermijnen en anonimiseren van 
SHPV beschikbaar. Samenvattend: 
- Rechten zijn 90 dagen beschikbaar, daarna wordt het versleutelde kenteken gewist. 
- Positieve handhavingsvragen zijn 24 uur beschikbaar, daarna wordt het versleutelde 

kenteken gewist. 
- Negatieve handhavingsvragen zijn 90 dagen beschikbaar. daarna wordt het 

versleutelde kenteken gewist. 
De entries in de tabellen mantelrecht en koppeltabel zijn nieuw.  
- Mantelrechten – Dit zijn de daadwerkelijke GPK nummers. Deze worden in het 

huidige systeem niet geschoond, om historische kaarten te kunnen zien en om 
ongeldig gemaakte kaarten op straat nog te kunnen herkennen. Ander RDW 
voorbeeld hiervan zijn de rijbewijs nummers.  

- Koppeltabel – na afgelopen van de geldigheid zijn de entries hierin nog 90 dagen 
beschikbaar. Zij worden gelijk aan de andere rechten in het NPR geschoond. 

Link naar de notitie SHPV: 
https://shpv.nl/wp-content/uploads/2018/05/Bewaartermijnen-en-anonimiseren-
v20140430.pdf 

Beoordeling rechtmatigheid gegevensverwerkingen 
 
Beoordeel de rechtsgrond, noodzaak en doelbinding van de voorgenomen 
gegevensverwerkingen en rechten van de betrokkene. 
 

11. Rechtsgrond 
Het wettelijk kader voor het uitvoeren van deze taak is opgenomen in de Regeling Taken 
Dienst Wegverkeer onder artikel 2 sub r. Daarnaast uitvoering van de overeenkomst met 
het SHPV.  

12. Bijzondere persoonsgegevens 
nvt 



13. Doelbinding 
nvt 

14. Noodzaak en evenredigheid 
Het verder digitaliseren van de handhaving en het vergroten van het gebruiksgemak voor 
de gehandicapte kan alleen behaald worden door het kenteken te koppelen aan een GPK 
nummer. Het gaat hierbij slechts om het kenteken en GPK nummer, er zijn geen andere 
persoonsgegevens bij betrokken. Daarbij komt dat het kenteken gehasht is en – ook voor 
RDW-medewerkers met toegang tot het NPR – niet herleidbaar is tot personen. Daarmee 
wordt ook aan de eis van dataminimalisatie tegemoet gekomen.  

 

15. Rechten van betrokkenen 
Er worden slechts beperkt aantal persoonsgegevens gebruikt bij realisatie van deze 
verwerking. Invulling van de rechten van betrokkenen is gelijk aan andere 
processen/diensten bij de RDW. Zie hiervoor de privacyverklaring op de website van de 
RDW. Zowel de website van SHPV als NPR verwijzen naar deze verklaring. Verder zullen 
betrokkenen met vragen worden doorverwezen naar hun gemeente.  

Beschrijving en beoordeling risico’s voor de betrokkenen 
 
Beschrijf en beoordeel de risico’s van de voorgenomen gegevensverwerkingen voor de 
rechten en vrijheden van de betrokkenen. Houd hierbij rekening met de aard, omvang, 
context en doelen van de voorgenomen gegevensverwerkingen.  
 

16. Risico’s 
Mogelijke risico’s: 

- Onterechte koppeling tussen GPK nummer en kenteken. Er is een verkeerd kenteken 
gekoppeld aan een GPK nummer, dit kan leiden tot een onterechte naheffing voor de 
betrokkene en heeft nadelige financiële consequenties. Dit kan bij iedereen 
voorkomen, echter de kans hierop is klein en de impact is ook klein. Via een beroep 
en bezwaar procedure kan men tegen de naheffing in bezwaar gaan. En een juiste 
koppeling kan snel gerealiseerd worden. 

- DDOS aanval – Op het moment dat de RDW te maken krijgt met een DDOS aanval 
dan heeft naar alle waarschijnlijkheid de volledige dienstverlening van de RDW 
hiervan hinder. Handhaving is in die situaties niet mogelijk en ook het 
opvoeren/aanpassen van koppelingen tussen GPK en kenteken zijn dan niet mogelijk. 
Deze berichten zullen na oplossing van de verstoring alsnog in behandeling genomen 
worden. Hiermee is de impact van een dergelijke verstoring gering. De betrokkene 
kan nog steeds zijn GPK blijven gebruiken. 

- Ongeoorloofde ongedaanmaking van pseudonimisering wanneer de kentekens op 
een onjuiste wijze worden gehasht of niet gehasht. De kans hierop is klein en de 
impact hiervan is ook klein omdat er dan alleen sprake is van een koppeling tussen 
kenteken en GPK. 



Beschrijving voorgenomen maatregelen 
 
Beschrijf de voorgenomen maatregelen om de hiervoor beschreven risico’s van de 
voorgenomen gegevensverwerkingen voor de vrijheden en rechten van de betrokkenen aan 
te pakken. 
 

17. Maatregelen 
Om de impact te beperken worden de kentekens gehasht waardoor de gegevens 
gepseudonimiseerd zijn. Hierdoor zijn de gegevens moeilijker herleidbaar tot een 
persoon.  
Daarnaast heeft de RDW voor zijn gehele dienstverlening de nodige 
beveiligingsmaatregelen getroffen. Deze zijn uitgewerkt in het ISMS van de RDW.  
Ook heeft de RDW dit geborgd door middel van een ISO 27001-certificaat.  
Tot slot heeft het NPR het keurmerk Privacy Auditproof, waarvoor jaarlijks een audit 
wordt uitgevoerd. Ook deze nieuwe verwerking valt onder deze audit.  
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Uitvoeringsplan 2020  
Kwaliteitsverbetering 

Parkeerdata 2019-2023 

Opgesteld door:  (SHPV) en  (I&W) 
Versie: 0.92 
Datum: 4 juni 2020 
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5.2.1 Statische data  
• Verifiëren met bronhouders van de in 2019 middels mutatieservice ingevoerde data van P+R en 

Carpool faciliteiten 
• Verzamelen, verifiëren en middels mutatieservice laten invoeren in het NPR van ontbrekende 

data m.b.t. locatie, openingstijden, tarieven, GPS-coördinaten van de in- en uitritten, 
(hoogte)beperkingen, capaciteit en email gegevens parkeerloket van alle voor publiek 
toegankelijke off-street parkeerfaciliteiten van bij SHPV aangesloten gemeenten 

 
Op te leveren product:  
• Een rapport waaruit blijkt dat de statische velden ‘gevuld’ zijn met door de gemeenten 

geverifieerde data. 
 
Uitvoering 
De werkzaamheden worden uitgevoerd door Antonella Pagliaro (ingehuurd door SHPV) met 
ondersteuning van RP & TdG 
 
 
Planning 
De planning voor bovenstaande activiteiten: eind Q2 2020 afgerond 

5.2.2 Dynamische data  
• Analyseren van de beschikbaarheid van dynamische data van alle voor publiek toegankelijke van 

een registratiemechanisme voorziene off-street parkeerfaciliteiten van bij SHPV aangesloten 
gemeenten. 

 
Op te leveren product: 
• Analyse met per gemeente en per faciliteit een overzicht van de status van de dynamische data 

 
Uitvoering 
De werkzaamheden worden uitgevoerd door Antonella Pagliaro (ingehuurd door SHPV), met 
ondersteuning van RP & TdG 
 
Planning 
De totale planning voor de activiteiten 5.2.1 en 5.2.2: eind 2020 afgerond 
 
Geschatte kosten uitvoering 5.2.1 en 5.2.2 in 2020: 
• Analyse en controle verwerking door Antonella Pagliaro: € 40.000  
• I&W: private partijen: opstellen vragen en verdelen tussen RP en TdG. 
• Verwerking door RDW € 15.000 

5.2.3 Inrichten Parkeerdata Platform  
Ontwikkelen van www.parkeerdatacatalogus.nl naar het ‘parkeerdata platform Nederland’ als centraal 
punt voor:  
• Opvragen meest up-to-date versie van de Parkeerdata Index, waarmee de statische en 

dynamische parkeerdata opgevraagd kan worden 
• Informatieverstrekking m.b.t. het Open Parkeerdata System en de daaraan gekoppelde 

processen. 
• Kennisdeling tussen alle stakeholders 
• Verwerken van meldingen van afnemers m.b.t. de kwaliteit van de parkeerdata door het op een 

gestructureerde wijze ontvangen van berichten en deze op een geautomatiseerde wijze 
doorsturen naar het in het NPR opgenomen parkeerloket van de betreffende bronhouder 

 
Op te leveren product: 
• Een werkende website met de gewenste functionaliteiten 
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Uitvoering 
• De werkzaamheden aan de website mbt vormgeving en hosting zullen worden uitgevoerd door 

EMMA en Lex & co onder in 2019 verstrekte opdracht 
• De werkzaamheden m.b.t het meldingen systeem zullen worden uitgevoerd door Townsville.nl 

onder de huidige door I&W verstrekte opdracht. 
 

Planning 
De planning voor bovenstaande activiteiten: eind Q3 2021 afgerond 
 
Geschatte kosten uitvoering in 2020: 
 Ontwikkelen content zoals bv ‘best practices’: € 5.000   

5.2.4 Parkeerdata index 
• Toevoegen “locationForDisplay” voor elke off-street faciliteit. 
• Conformiteit met vigerende versie van de SPDP 
• Toevoegen “staticDataLastUpdated”veld 

 
Op te leveren product: 
• Een parkeerdata Index conform de laatste versie van de SPDP inclusief per faciliteit een nieuw 

“staticDataLastUpdated” veld 
 

Uitvoering 
• De werkzaamheden m.b.t ‘locationForDisplay’ zullen worden uitgevoerd door Townsville.nl onder 

de huidige door I&W verstrekte opdracht.  
• De werkzaamheden m.b.t. het toevoegen van het “staticDataLastUpdated”veld zullen worden 

uitgevoerd door de RDW. 
 
Planning 
De planning voor bovenstaande activiteiten: eind 2020 afgerond 
 
Geschatte kosten uitvoering in 2020: 
 ‘staticDataLastUpdate’ veld:  € 10.000 

 

5.2.5 Verbeteren kwaliteit invoer statische parkeerdata in het 
NPR. 

De huidige beheerapplicatie is door de RDW ontwikkeld als beveiligde omgeving om de 
straatparkeerdata te beheren. Voor de open parkeerdata is deze mate van  beveiliging niet noodzakelijk 
en wordt er gestreefd naar een hogere mate van uniformiteit en uiteindelijk naar directe koppelingen 
met de bronsystemen. Om dit te realiseren zullen de volgende activiteiten in 2020 worden opgestart, 
waarvan de resultaten in 2021 zullen worden opgeleverd en gefactureerd: 
• Ontwikkelen API op het NPR 
• Realiseren M2M koppelingen met NPR-API 
• Ontwikkelen eenvoudige web based beheerapplicatie voor aansluiting op NPR-API 

 
Op te leveren product: 
• Een werkende API met de gewenste functionaliteiten 

 
Uitvoering 
• De werkzaamheden m.b.t het ontwikkelen van de API en het aansluiten van bronsystemen 

(M2M) zullen worden uitgevoerd door de RDW. 
•  De werkzaamheden m.b.t het ontwikkelen van een web based beheerapplicatie zullen worden 

uitgevoerd door Townsville in samenwerking met de RDW. 
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Planning 
De planning voor bovenstaande activiteiten: eind 2021 afgerond 
 
Geschatte kosten uitvoering in 2020: € 0  
 
Geschatte kosten uitvoering in 2021 
• Ontwikkelen API: €0 in 2020 en € 60.000 in 2021 
• Ontwikkelen web based beheerapplicatie: € 15.000 in 2021 

 

5.2.6 Borgen kwaliteitsbeheer bij publieke bronhouders 
• Aansluiting realiseren met de in het kader van de digitalisering overheden ontwikkelde processen 

met Regionale Data Teams en het Data Keten Overleg.  
• Opstellen van voorbeeld borgingsprocessen (mede op basis van best practices) en verstrekken 

aan bronhouders 
• Openparking.nl door ontwikkelen en positioneren als primaire monitoring, analyse en rapportage 

omgeving voor alle betrokkenen, bronhouders, afnemers, uitvoerders (bijv RDW) 
 
Op te leveren producten 
• Een notitie waarin beschreven staat hoe en wanneer de integratie met de Regionale Data Teams 

en het Data Keten Overleg gerealiseerd gaat worden. 
• Handreikingen m.b.t. borgingsprocessen, verstrekt aan bronhouders 
• Een functioneerde parkeerdata monitor: openparking.nl uitgebreid met de door gebruikers 

gewenste functionaliteiten 
 

Uitvoering 
• De werkzaamheden m.b.t het opstellen van de notitie zullen initieel worden uitgevoerd door TdG 

en op termijn overgedragen worden aan de programmamanager SHPV die dit in samenwerking 
met TdG verder zal uitwerken  

• De werkzaamheden m.b.t de borgingsprocessen zullen worden uitgewerkt door de 
programmamanager SHPV 

• De werkzaamheden m.b.t openparking.nl zullen worden uitgevoerd door Townsville.nl onder de 
huidige door I&W verstrekte opdracht.- RP 

 
Planning 
De planning voor bovenstaande activiteiten: eind Q4 2020 afgerond 
 
Geschatte kosten uitvoering in 2020: 
• Opstellen notitie: € 3.000 
• Handreiking borging processen: € 3.000 
• Ontwikkelingen m.b.t. openparking.nl: € 10.000 (I&W kosten) 

 

  



Pag 6 
 

5.2.7 Inrichten Governance SPDP 
Het nog in te richten governance proces zal gebaseerd zijn op het in Bijlage B beschreven Governance 
model Talking Traffic.  Met de inrichting van het Governance proces zal in 2020 een aanvang gemaakt 
worden. Verdere activiteiten: 
• Inrichten WG, CAB en SC (Werkgroep, Change Advisory Board, Strategic Committee) SPDP met 

representatieve vertegenwoordigers van de stakeholders – TdG 
• Voorbereiden documenten en processen - RP 
• Beheer SPDP beleggen bij CROW- RP 
• Voorbereidingen treffen voor consultatieproces ter inventarisatie van de wensen en eisen van de 

stakeholders- Overzicht eisen en wensen en inbrengen in CAB voor de zomer -RP  
 
Op te leveren producten: 
• Een conform CROW layout gepubliceerde versie van de SPDP 
• Aanstelling leden SC en WG  
• Verslagen van overleggen en PvA’s 

 
Uitvoering 

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door I&W  
 
Planning 
De planning voor bovenstaande activiteiten: aanvang Q2 2020 en zullen doorlopen tot eind 2023 
 

5.2.8 Ontsluiten van dynamische data straat parkeren  
• Advies aan ALV SHPV over de ontsluiting van transactie data uit NPR 
• Offerte van RDW voor aanpassingen aan het NPR m.b.t. ontsluiten transactie data 
• Met eerste gemeenten pilots uitvoeren met door sensoren ontsloten dynamische data. 

 
Op te leveren product: 
• Besluit van ALV SHPV over de ontsluiting van transactie data uit NPR: PM SHPV 
• Offerte en uitvoeringsplan van RDW m.b.t. de noodzakelijke aanpassingen: PM SHPV 
• De resultaten van tenminste één uitgevoerde pilot m.b.t. het publiceren van uit sensoren 

ingewonnen dynamische data - RP 
 
Uitvoering 
• De werkzaamheden m.b.t. het onsluiten van transactionele data uit het NPR, zullen worden 

uitgevoerd door Programma Manager SHPV met ondersteuning van TdG 
• DE werkzaamheden m.b.t. het ontsluiten van dynamische data vanuit sensors zullen worden 

uitgevoerd door RP met ondersteuning van RDW 
 

Planning 
• Besluit ALV: Q4 2020 
• Offerte RDW: Q4 2020 
• Resultaten pilot: Eind 2020 

 
Geschatte kosten uitvoering in 2020:  
• Besluit ALV: € 2000 
• Pilot Sensor data: € 5000 
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5.2.9 Optimaliseren ontsluiting en publicatie dynamische data 
• Pilot uitvoeren m.b.t. aansluiten van een PMS/PRIS-koppeling op de bestaande Dynamische data -

API 
• NB: de uitvoering is afhankelijk van de uitbreiding van de taakstelling van de RDW m.b.t het 

mogen publiceren van publieke en private dynamische data 
 
Op te leveren product: 

Resultaat van de pilot 
 

Uitvoering 
• De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door I&W (TdG) m.b.t. communicatie met PMS 

leveranciers en RDW en (RP) mbt aansluiten op de Dynamische data- API 
• Communicatie met gemeenten: TdG ism PM SHPV 

 
Planning 
• De planning voor bovenstaande activiteiten: Q4 2020 afgerond en is afhankelijk van de 

ontwikkeling van een nieuwe Statische data - API op het NPR. 
• Uitgangpunt hierbij is dat de ontwikkeling van de API wordt gestart in 2020, zodat een test 

mogelijk is, maar dat de kosten in 2021 zullen worden gefactureerd, na oplevering. 
 
Geschatte kosten uitvoering in 2020: € 5.000 

5.2.10 Beheer, onderhoud en ontwikkeling van het OPDS 
In het kader van de digitaliseringsopgaaf is een hernieuwde focus ontstaan op de publicatie van 
kwalitatieve hoogwaardige parkeerdata Dit betekent dat beheer en onderhoud goed ingericht dient te 
worden. Daartoe dienen er met de RDW eenduidige afspraken gemaakt en vastgelegd te worden in een 
Service Level Agreement (SLA) en Dossier Afspraken en Procedures (DAP). 
De vaste kosten voor het beheer en onderhoud plus de variabele kosten voor de ontwikkelingen van 
het OPDS dienen in principe gedragen te worden door de publieke en private partijen van wie de 
parkeerdata wordt gepubliceerd middels het OPDS (Zie artikel 3.6 uit de Samenwerkingsovereenkomst 
(Bijlage E))  Dit betekent dat de volgende activiteiten uitgevoerd dienen te worden: 
• Voorstel verrekenen kosten m.b.t. beheer, onderhoud en ontwikkeling van het OPDS met de 

bronhouders.  
• Opstellen Service Level Agreement (SLA). 
• Opstellen Document Afspraken en Procedures (DAP). 

 
Op te leveren product: 
• Een door alle partijen ondertekende SLA en DAP- PM SHPV 
• Voorstel voor het doorbelasten van de jaarlijkse vaste en variabele kosten m.b.t. het beheer, 

onderhoud en de ontwikkeling van het OPDS naar de bronhouders – PM SHPV. 
 

Uitvoering 
De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door PM SHPV met ondersteuning van TdG 

 
Planning 
De planning voor bovenstaande activiteiten: Q4 2020 afgerond 
 
Geschatte kosten uitvoering in 2020: € 5.000 
 
N.B. De kosten voor het beheer en onderhoud door de RDW worden nu ingeschat op ca € 50.000 per 
jaar (ca 0,5 fte) en dienen doorbelast te worden aan de bronhouders. De ontwikkelingskosten worden 
geschat op ca € 100.000 per jaar en dienen uiteindelijk ook doorbelast te worden aan de bronhouders. 
De kosten voor onderhoud en ontwikkeling zullen initieel worden gedragen door IenW met als 
doelstelling om die vervolgens (jaarlijks) bij de bronhouders in rekening te brengen. 
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5.2.11 Consultatieronde 
Uitvoeren van een consultatieronde onder alle stakeholders en betrokkenen, met als doel om af te 
stemmen over het totale traject en zoveel mogelijk input te vergaren over het Uitvoeringsplan 2021 en 
verder. 
 
Op te leveren product: 

• Planning mbt de te voeren gesprekken met bronhouders en afnemers 
• Verslag met bevindingen en voorstellen 

 
Uitvoering 

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door PM SHPV en I&W (RP en TdG) 
 
Planning 
De planning voor bovenstaande activiteiten: Q2 2020 t/m Q4 2020 
 
Geschatte kosten uitvoering in 2020: € 10.000 
 

5.2.12 Verwachte effecten eind 2020 
Eind 2020 zal de parkeerdata van de bij het SHPV aangesloten gemeenten op het gewenste 
kwaliteitsniveau zijn gebracht en is tevens het kwaliteitsbeheer geborgd, kortom de basis op orde. 
Daarnaast zal de parkeerdata voor potentiele afnemers eenvoudiger te vinden zijn en en zal de 
parkeerdata op een effectievere wijze ‘opgehaald’ kunnen worden voor gebruik in een (navigatie)dienst 
of voor beleidsmonitoring. Ook wordt een volgende stap gemaakt in het standaardiseren en borgen van 
de parkeerdata 
 
Dit zal leiden tot de volgende effecten: 

• Navigatiediensten leveren betrouwbaardere reisadviezen 
• Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de reductie van zoekverkeer en daarmee ook een 

reductie van uitstoot 
• Industrie krijgt meer investeringszekerheid door een geborgde parkeerdata standaard 
• Overheden krijgen beter zicht op actueel ruimtegebruik en gebiedsbezoek tbv beleid 
• MaaS Dienstverleners kunnen parkeeroplossingen opnemen in hun dienstverlening om te 

komen tot ‘deur-tot-deur’ adviezen. 
 

Daarnaast zal de basis zijn gelegd voor verdere uitbreidingen van het Open Parkeerdata Systeem naar 
meer machine-machine koppelingen zodat de noodzaak voor menselijke (invoer)handelingen verder 
geminimaliseerd wordt, hetgeen zal leiden tot consistente, complete en up-to-date parkeerdata. Een 
volgende stap in de borging van de kwaliteit van de data. 
 
 
 



Verslag Stuurgroep Open Parkeerdata 18 juni 2020 

Aanwezig: Jan Bert Dijkstra en  (Ministerie van I&W), ,  en 
Maddy van Bilsen (SHPV). 

Doel: bijpraten en het nemen van een besluit ten aanzien van de financiering van het programma en 
wijze van factureren en financiele afwikkeling tussen SHPV en I&W. 

1. Personeel

Uitgewisseld is dat er 3 vacatures  zijn binnen SHPV, mede door vertrek van Ties de Groot (1 mei) en 
Maddy van Bilsen (1 oktober). Er wordt een nieuwe directeur geworven met een gerichte opdracht 
voor 2 jaar, en een manager bedrijfsvoering en programmamanager. De programmamanager wordt 
voor 50 % ingezet op het programma open parkeerdata. 

Vooralsnog lopen de geplande activiteiten voor dit jaar, zoals vastgesteld in de Roadmap, geen 
gevaar m.n. door de inzet van Ties/  en vanuit SHPV Maddy. 

Mochten er andere signalen komen dan hoort de Stuurgroep dat graag. 

Jan Bert geeft aan tijdelijk ook ingezet te worden binnen de directie Wegen en verkeersveiligheid. 

2. Ontwikkelingen

 praat de Stuurgroep bij over de ontwikkelingen ten aanzien van Regionale Datateams. 
Aandachtspunt blijft de communicatie naar gemeenten.  De doelstellingen van het programma 
blijven benadrukken is blijvend aandachtspunt. 

Ministerie van I&W heeft nog in behandeling het verzoek van de RDW om dynamische private data 
te ontsluiten. 

3. Financiering

Afgesproken wordt dat de Stuurgroep graag een vinger aan de pols blijft houden hoe het totale 
budget dat voor het programma beschikbaar is (5 ton) over de jaren heen wordt verdeeld, in de 
wetenschap dat het in het ene jaar meer kan zijn dan het andere jaar. 

Maximale flexibiliteit wordt betracht waarbij schuiven van budgetten mogelijk is. 

Jan Bert benadrukt dat als blijkt dat er problemen ontstaan we daar snel in gezamenlijk over praten 
en een oplossing zoeken. 

 geeft weer dat vanuit bestuur SHPV enig misverstand was hoeveel budget voor SHPV 
beschikbaar en men ervan uitgaat dat er geen meerkosten  voor SHPV komen. 

Afgesproken wordt  dat SHPV ieder kwartaal de betaalde facturen (op basis van goedgekeurde 
offertes en na afronding van de activiteiten) door kan factureren naar het Ministerie van I&W om 
evt. liquiditeitsproblemen te voorkomen. 

I&W zal dit afstemmen met de afdeling inkoop. 

M van Bilsen 
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Verslag Stuurgroep Open data 17 december 2020 

Aanwezig  (Min I&W), M. Andriessen (vzt),   (verslag) (SHPV) 

Afwezig: J.B. Dijkstra /  

1. Opening en mededelingen
Omdat het programma open data inmiddels een meer operationeel karakter heeft gekregen
en het SHPV bestuur meer op afstand wenst te besturen zijn de SHPV bestuursleden 

 en  niet hier aanwezig. Voor de strategische invulling en een
visiegestuurde aanpak van data voor parkeer- en verblijfsrechten zal 2 maal per jaar een
separaat overleg worden gepland. Hierbij wordt opnieuw gekeken naar de samenstelling
omdat dit bijv. ook niet SHPV gemeenten raakt.

2. Verslag stuurgroep 18 juni 2020
- het verzoek aan de RDW met de taakstelling om ook dynamische data te ontsluiten zal

zeer binnenkort uitgaan.
- offerte RDW voor beheer OPDS in binnen en past binnen de randvoorwaarden van de

roadmap/samenwerkingsovk.
- Verslag wordt zonder aanpassingen vastgesteld.

3. Voortgangsrapportage (aug. 2020) – geen opmerkingen

4. Samenvatting bevindingen status programma (korte presentatie)
impressie van de eerste 6 weken door de nieuwe programmamanager. In het algemeen
herkenning. Uitdieping van de waargenomen thema’s volgt in het volgende agendapunt.

5. Dialoog: toekomstige rol van SHPV bij open data. Het gaat niet zozeer op open data, maar
het SHPV heeft een uitstekende uitgangspositie om stedelijk beleid m.b.t. klimaat en
digitalisering (SMART cities) (incl. leefbaarheid, mobiliteit en bereikbaarheid) op essentiële
punten te ondersteunen. SHPV zal dat kunnen doen door gemeenten beleidsmatig maar ook
in operationeel opzicht ondersteuning te bieden.
Hierbij zal de behoefte door de steden moeten worden geformuleerd, maar zal ook druk
vanuit Europa zijn om hierop te acteren. Het Ministerie wil eenmalig een eerste aanzet
stimuleren, maar uiteindelijk (na 2023) zullen de partijen (vnl. gemeenten) die er het meeste
baat bij hebben ook zelf de financiering moeten regelen. Het is aan het SHPV en niet aan het
Ministerie om de gemeenten hierin te motiveren.

6. Uitvoeringsplan 2021 – volgt uit de restpunten 2020 en de roadmap. Wordt vastgesteld.

7. Frequentie en datum volgende stuurgroep  - nader te bepalen, 4 x per jaar. SHPV komt met
een voorstel.

8. Rondvraag – hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
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