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Door:
Maarten van Damme,
senior-adviseur Doxis

In deze rubriek worden nieuws, websites, literatuur, congressen en symposia gesignaleerd. Tips, nieuwtjes en persberichten kunnen worden

en Jelle Kruizinga,
adviseur Doxis

opgestuurd naar Doxis ter attentie van Maarten van Damme, Loire 118,
2491 AJ Den Haag (maarten.van.damme@doxis.nl)

Archievendag 2004

17 november 2003 inzake het hergebruik van over-

In samenwerking met vele archieven in Nederland

heidsinformatie’. Deze richtlijn beoogt het herge-

organiseert DIVA met groot enthousiasme het

bruik en commerciële exploitatie van overheidsinfor-

komende jaar de Landelijke Archievendag. Deze

matie en zal de nodige impact hebben. De richtlijn is

archievendag vindt plaats op 2 oktober 2004. DIVA

op 31 december 2003 (L 345) in het Publicatieblad

roept alle archiefinstellingen op mee te doen aan

van de Europese Unie gepubliceerd en zal in

deze dag. Het thema is “Archiefschatten:...”. Elke dienst

Nederland per 1 juli 2005 in werking treden. Vanuit

kan een eigen invulling geven aan dit thema, dat

de PreLex website kunt u in het Nederlands zoeken

aansluit op lokale gebeurtenissen en eigen archief-

op COM(2002) 207. Van daaruit zijn alle betrokken

stukken. Meedoen dus!

stukken direct in te zien. Een heel mooi systeem,

Bron: http://www.divakoepel.nl/centrum.html

maar u bent gewaarschuwd. De bediening van deze
websites is net zo
ingewikkeld

Europese wetten
en richtlijnen Eur-Lex
en
PreLex
Steeds

Europese richtlijnen!

vaker

komen er vanuit
de EU richtlijnen
die

op

als

sommige

lidstaat-

niveau verder worden vormgegeven
in (lokale) wetgeving. Zo was de
‘Wet op de elektronische handtekening’ van mei vorig
jaar een uitvloeisel van een Europese richtlijn.
Voorbodes van wat ons te wachten staat kunnen in de
gaten worden gehouden op ‘Het portaal voor het
recht van de Europese Unie’
(http://europa.eu.int/eur-lex/nl/index.html).
Via de website van PreLex (http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=nl) kan de hele totstandkoming van een richtlijn gevolgd worden.
Een richtlijn in aantocht is ‘RICHTLIJN 2003/98/EG
VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van
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Verantwoording en rekenschap

Woningtoezicht, SAVE, VNG, BNA en VROM

In toenemende mate verwachten burger en bedrijf-

investeren in dit experiment. Op deze website wordt

sleven dat overheden verantwoor-ding afleggen. De

de hulp ingeroepen voor het haalbaarbaarheidson-

befaamde transparantie. Twee websites houden zich

derzoek naar de wenselijkheid om via internet

met dit onderwerp bezig. U vindt hier projecten en

bouwaanvragen te kunnen indienen.

voorbeelden waarbij de overheid verantwoording
geeft over haar doen en laten.

Benchmarking

http://www.verantwoording.nl/

Benchmarking, het vergelijken van kengetallen en

http://www.rekenschap.nl/

prestaties, kan een zeer waardevol instrument zijn.
Als verantwoordingsinstrument kan een benchmark

Centrale Server Bouwvergunningen

een overheidsorganisatie meer transparant maken.

Inaxis (http://www.inaxis.nl) is een interessante

Dit sluit aan bij de ontwikkeling naar een duaal

website

Openbaar

stelsel, waarin een modern bestuur verantwoording

Bestuur van BZK. Diverse innovatieve ideeën en pro-

aflegt aan een kritische en betrokken burger. Als

jecten worden via deze website bekend gemaakt.

leerinstrument is het een hulpmiddel voor de ma-

Zo start de gemeente Rotterdam een experiment

nagers en bestuurders, die willen weten waar men de

met als doel te komen tot een centrale plek op inter-

eigen publieke organisatie kan verbeteren. Dat zijn

net waar vanuit het hele land aanvragen voor

dan twee vliegen in één klap, kan men denken.

bouwvergunningen kunnen worden ingediend. De

Helaas blijken de twee invalshoeken in de praktijk

vergunning wordt vervolgens getoetst aan de criteria

van de gemeentelijke sector maar moeilijk te vereni-

van de eigen gemeente. De digitalisering van het

gen. Verantwoording afleggen leidt tot een defen-

aanvraagproces zorgt voor een betere dienstverle-

sieve houding van overheidsorganisaties. Op alles

ning

wat je openbaar maakt, kan je immers ‘afgerekend’

14

van

aan

het

de

gemeenten

Innovatiecentrum

burger
uit

het

en

kostenbesparing.

Platform
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baar op te stellen, door in een beschermde omge-

Digitale bibliotheek TU Delft

ving je zwakheden met anderen te delen. Dit vereist

Niet alleen gemeenten denken in frontoffices, back-

een beslotenheid, die haaks staat op de harde ver-

offices, digitale dienstverlening en transparantie. De

antwoordingscultuur die transparantie met zich

bibliotheek van de Technische Universiteit Delft

meebrengt. Deze website dient als marktplaats voor

werkt al heel modern maar heeft grootse plannen

vraag en aanbod.

voor de toekomst. In het online magazine Delta geeft

Bron: http://www.benchmarknet.org/

bibliothecaris Maria Heijne een toelichting op de
nieuwe strategie van de bibliotheek.

Bestemmingsplannen online

http://www.delta.tudelft.nl/jaargangen/35/36/02n

Bestemmingsplannen online plaatsen is hot! En

wsdigitalebibliotheek.html

natuurlijk helemaal compleet door de inzet van GIS
hulpmiddelen zoals bij de Gemeente Alphen aan
den Rijn.
http://www.gisnet.nl/perception/alphenaandenrijn/
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