SMARTER CITIES
MET OPEN DATA

NL SMART CITIES
Ambities omzetten in concrete
toepassingen, dat kan door kennis
en ervaringen te delen. Het lerend
netwerk NL Smart Cities biedt
hiervoor een platform. (p. 2-3)

Smart Cities kunnen niet zonder
open overheidsdata, daarom voert
de Rijksoverheid een actief
opendatabeleid en streeft ze naar
een koploperspositie. (p. 19-20)

ONTWERPEN
AAN SMART CITIES
Gebiedsgerichte aanpak biedt kansen
voor een integrale Smart Cityontwikkeling. Het ministerie van
Infrastructuur en Milieu biedt steden
daarvoor ontwerpend onderzoek aan
om in samenwerking met stakeholders adaptieve ruimtelijke strategieën
te ontwikkelen. (p. 14-15)

NAAR EEN ‘SMART URBAN DELTA’
Een blik op de slimme stad door Hans Tijl
Smart Cities, een term die je tegenwoordig veel
hoort. Iedereen heeft er wel ideeën of vragen
bij en volgens sommigen is het een modewoord.
Maar modewoord of niet, bij Smart Cities
komen twee trends samen waar we gewoon niet
omheen kunnen: digitalisering en verstedelijking.
De digitale revolutie wordt gezien als nieuw
onderdeel van de derde industriële revolutie.
Zoals elke industriële revolutie haar basis vindt
in nieuwe technologie met daarbij behorende

nieuwe infrastructuren, zo gaat het bij de digitale
revolutie om ICT en daarbij behorende nieuwe
digitale infrastructuren zoals internet.
Nieuwe, ICT-gerelateerde technologieën en
toepassingen kunnen de maatschappij ingrijpend
beïnvloeden. Tegelijk neemt wereldwijd de
verstedelijking toe. Dit leidt tot nieuwe stedelijke
opgaven, problemen en kansen. Hierbij kunnen
nieuwe technologieën onderdeel zijn van

de problemen, maar ook van nieuwe, onvermoede
oplossingen. Onder invloed van digitalisering
en verstedelijking vindt bovendien ook een maatschappelijke ontwikkeling plaats: het ontstaan
van een energieke samenleving die, in allerlei
verbanden, zelf slimme oplossingen bedenkt
en toepast. Slimme technologie en slimme
mensen maken de stad duurzamer, bereikbaarder,
veiliger en leefbaarder. <vervolg op pagina 2>
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<vervolg van pagina 1> Op veel plekken in ons
land werken steden aan de ontwikkeling van
Smart Cities. Op de kaart staan de steden
die samenwerkingsverbanden aangegaan zijn
met andere steden, met bedrijven en met
kennisinstellingen. Amsterdam Smart City
en de DigitaleStedenAgenda zijn slechts
twee voorbeelden.

12:02
18/10/2014
HANS TIJL
HANS TIJL IS ALS DIRECTEUR
RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
BIJ HET MINISTERIE VAN
INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
VERANTWOORDELIJK
VOOR DE BELEIDSVERKENNING
SMART CITIES.

In een slimme stad
vindt innovatie plaats
op de knooppunten
van connectiviteit,
mobiliteit, energie
en water
Ook het ministerie van Infrastructuur en Milieu
werkt aan slimme oplossingen, zoals op het
gebied van slim waterbeheer (IJkdijk en de
Digitale Delta) en slimme mobiliteit (Praktijkproef Amsterdam en intelligente transport
systemen). We staan met zijn allen echter pas

aan het begin van de digitale revolutie; Smart
City-initiatieven zijn nu nog relatief sectoraal,
kleinschalig en experimenteel. De ambitie is
te komen tot opschaling en crosssectorale
innovaties. Hoe kunnen we van heel
Nederland een smart urban delta maken?
Deze uitdaging moeten we met elkaar
aangaan. Het is dus niet de Rijksoverheid die
een eindbeeld van de Smart City maakt en
deze implementeert. Het gaat erom samen
met andere partijen stappen te zetten richting
slimme stedelijke gebieden. Alleen gezamenlijk kunnen we ervoor zorgen dat innovaties
tot stand komen, en grootschalige toepassingen mogelijk worden. Daarvoor zijn kennis
deling en nieuwe allianties tussen overheid,
kennisinstellingen en bedrijfsleven nodig.
Via ontwerpend onderzoek kunnen we komen
tot een integrale, gebiedsgerichte aanpak.
Het gaat immers niet om technologie op zich,
maar om de toepassing ervan in complexe,
stedelijke gebieden. Naast slimme technologie
en slimme mensen zijn dus ook slimme
governance en slim ontwerp nodig. Via het
lerend netwerk NL Smart Cities en Atelier Stad
wil het ministerie kennisdeling en ontwerpend
onderzoek stimuleren.

EEN LEREND NETWERK
VOOR SMART CITIES
Smart Cities was één van de drie grote thema’s op de Innovatie-Estafette van 12 november 2013. Op deze dag
werd ook de Intentieverklaring NL Smart Cities getekend door 21 partijen uit de publieke en private sector.
NL Smart Cities is een lerend netwerk – ‘NL’ staat dan ook voor Network Learning – dat ambieert de leefbaarheid
en concurrentiekracht in Nederland te vergroten door het benutten van de potentie van Smart Cities.
Het netwerk ondersteunt Smart City-initiatieven, maakt het opschalen van deze initiatieven mede mogelijk
en zet Nederland internationaal op de kaart. De basis van dit werk ligt in het delen van kennis en informatie.

Startbijeenkomst Utrecht
Tijdens de eerste bijeenkomst in Utrecht in
maart 2014 stonden vier slimme projecten
centraal. Cees Donkers van de gemeente
Eindhoven lichtte het project 60+/30- toe:
maatschappelijk ondernemen met participatie
van jongere en oudere bewoners en overheid.
Dit project gaat over een slimme manier
van wonen en is geïnspireerd op het concept
kommunalka, de Russische commune-apparte
menten waarin hele families samenwonen
en voor elkaar zorgen.
Dymph Hoffmans (gemeente Utrecht) belichtte
de slimme samenwerking van gemeente en
bedrijfsleven rond stadsdistributie in Utrecht.
Met inventieve projecten maken de gemeente
en het bedrijfsleven de stad schoner door
het vrachtverkeer in de binnenstad terug
te dringen. In de logistiek blijken efficiënt
en duurzaam vrijwel gelijk op te gaan. Ook is
er een collectief ontstaan van bedrijven die de
last mile van de logistieke keten via elektrische
voertuigen verzorgt.
Hierna bracht Floor de Jong (gemeente
Groningen) Power Matching City onder de
aandacht. In dit project test de gemeente in

NL SMART CITIES
Werkt aan slimme oplossingen voor
het vergroten van de leefbaarheid, duurzaamheid en bereikbaarheid
en de concurrentiekracht van Nederland
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De ambities van NL Smart Cities op een rij

de wijk Hoogkerk het grootste geïntegreerde
duurzame smart grid van Europa. 42 huis
houdens beschikken over slimme apparatuur
die hun energievraag afstemt op het aanbod
uit duurzaam opgewekte energiebronnen.
De bewoners kunnen duurzame stroom
en gas delen met buren, zodat het zowel zo
groen mogelijk als zo goedkoop mogelijk is.
Groningen wil dit project graag opschalen en
verknopen met andere bestaande smart grids.
Daarmee kwam de stad op een tweede plaats
in race om de titel Innovatiehoofdstad van
Europa 2014.

Het gaat niet om
technologie,
het gaat om de wil
er iets mee te doen
De afsluitende pitch kwam van Saskia Müller
(Amsterdam Smart City). Zij kwam met een
klein doosje het podium op: de smart citizen kit.
Dit is een apparaatje dat uiteenlopende
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Een andere belangrijke stap die het Rijk zet,
is zorgen voor de juiste randvoorwaarden
om nieuwe innovaties en toepassingen
mogelijk te maken. Allereerst gaat het hier om
de beschikbaarheid en toegankelijkheid van
open data. We zetten belangrijke stappen op
het gebied van geo-informatie. Denk daarbij
aan het openstellen van het hoogtebestand,
wat nieuwe inzichten en toepassingen
mogelijk maakt die bijdragen aan de kwaliteit
van de leefomgeving. Maar ook de integratie
van de digitale en fysieke infrastructuren zijn
een fundamentele opgave voor Smart Cities.
In een slimme stad vindt innovatie plaats op
de knooppunten van connectiviteit, mobiliteit,
energie en water. Digitalisering voegt als het
ware een nieuwe laag toe aan de bestaande
fysieke lagen ondergrond, netwerken en
gebouwde omgeving. Hoe kunnen we die
nieuwe laag het beste vormgeven, en wat
betekent dat voor de bestaande fysieke lagen?
Hoe maken we onze bestaande gebouwde
omgeving en onze netwerken voor energie,
mobiliteit en waterveiligheid slim? Hoe zorgen
we ervoor dat ze klaar zijn voor de opgaven en
mogelijkheden van deze eeuw? De antwoorden
op deze vragen vormen een belangrijke bouwsteen voor de Omgevingsvisie, die het Rijk in
navolging van de Omgevingswet zal opstellen.

De ‘kopgroep’ van het netwerk
NL Smart Cities wordt gevormd door:
Ger Baron - Gemeente Amsterdam
Jaap Modder - BCI/Innovatieberaad
Marianne Linde - TNO
Haydee Sheombar - IBM
Hans Tijl - Ministerie van IenM
Florian Witsenburg - Tygron

metingen verricht, van lucht- en geluids
kwaliteit tot lichtintensiteit. De verzamelde
data zijn in te zetten voor slimme oplossingen
in de stad. In Amsterdam zijn er honderd
kits geadopteerd door bewoners om slimme
metingen te doen in de stad.

Opschalen klinkt
niet sexy, maar
je moet er verdraaid
creatief voor zijn
Tijdens de bijeenkomst kwam ook het opscha
len van Smart City-toepassingen aan de orde.
Daarvoor moet nog veel gebeuren, waaronder
standaardisatie, kennis delen en nieuwe
businessmodellen creëren. ‘Innovatief’ is
het Brusselse toverwoord: niet alleen nieuwe
dingen bedenken, maar de bestaande pilots
en oplossingen ook proberen op te schalen.
‘Opschalen klinkt niet sexy, maar je
moet er verdraaid creatief voor zijn’, aldus
Rinske van Heiningen (AkzoNobel) tijdens een
van de bijeenkomsten. Volgens Emile Verhoeff
(NEN Business Development) loopt Nederland
wat betreft standaardisatie achter op landen
als Engeland, waar ze al Smart City Standards

Deze krant biedt een overzicht van de stappen
die zijn en worden gezet in het kader van
Smart Cities. De Innovatie-estafette in 2016,
tijdens het Nederlands voorzitterschap van
de EU, met Smart Cities als centraal thema,
is een mooie mijlpaal in ons stappenplan
naar een smart urban delta. De estafette biedt
ook een podium om deze smart urban delta
internationaal te presenteren. Ik daag steden,
bedrijven en kennisinstellingen uit hier een
bijdrage aan te leveren en samen deze slimme
stedelijke delta te realiseren.

Ik daag steden,
bedrijven en kennis
instellingen uit samen
deze slimme stedelijke
delta te realiseren

hebben. Maar de vraag of en hoe standaardisa
tie kan helpen, bleek tijdens de eerste bijeenkomst onderwerp van discussie. ‘Wij kunnen
nu niet bedenken wat er over vijf jaar gaat
gebeuren’, aldus Florian Witsenburg van Tygron.

Burgers willen
de hoofdrol pakken
en doen dat
dus ook gewoon
Eindhoven: Smart Citizens
Tijdens de tweede bijeenkomst in Eindhoven
in oktober 2014 speelde smart citizenship
een belangrijke rol. ‘De onderschatting van
de hoofdrolspeler, de burger, is immens’, aldus
Jelle Rijpma (Jelle Rijpma Advies). ‘Bewoners
die zich groeperen krijgen via internet vaak
meer informatie boven tafel dan de betrokken
partijen zelf hebben. Ook weten zij deze informatie te gebruiken om dingen voor elkaar
te krijgen. Burgers willen de hoofdrol pakken
en doen dat dus ook gewoon.’
Beschikking over data zorgt ervoor dat
bewoners vermoedens en verwachtingen zelf
kunnen bevestigen of ontkrachten. Bij de
ontwikkelingen rond de Eindhovense straat
Stratumseind werkt dat positief naar twee
kanten toe, zo blijkt uit de presentatie van
Tinus Kanters (gemeente Eindhoven). Er zijn
tijdens evenementen minder klachten over
geluidsoverlast nu omwonenden zelf toegang
hebben tot geluidsmetingen. Tegelijkertijd
zorgen die metingen ervoor dat de gemeente
kan ingrijpen wanneer de houder van een
vergunning afspraken overtreedt.

Ook de andere voorbeelden op deze middag in
Eindhoven, zoals van Minsung Wang (verlichte
kleding) en Lotte Krabbenborg (vernieuwing in
de zorg), lieten zien dat het belangrijk is gebrui
kers en andere belanghebbenden te betrekken
bij nieuwe oplossingen en ontwikkelingen.
Ondanks alle slimme technologie blijken de
menselijke schaal en samenwerking nog altijd
onmisbare innovatietools.

Special Heerlen:
Smart Cities en leegstand
In november 2014 werd in Heerlen een bijeenkomst georganiseerd over Smart Cities
en leegstand. De bijeenkomst werd gehouden
in het voormalig CBS-kantoor dat nu Carbon3
heet. De ruimten waar vroeger de eerste digitale
databank van Nederland stond, zijn nu grotendeels gevuld met kleine ondernemingen die
creatief met de ruimte omgaan.
Tijdens de bijeenkomst werd gesproken over
de vraag welke kansen en valkuilen Smart Cities
inhouden voor leegstand. Een voorbeeld van
kansen is het online in beeld brengen waar
welke panden leeg staan. Zo kan iedereen zien
waar ruimte is voor initiatieven. Digitaal ontsluiten van leegstand brengt ook in beeld
waar invulling van het leegstaande vastgoed
kansrijk is, en waar niet. Vooral op het vlak
van meerwaardecreatie en het verbinden van
partijen liggen er kansen. Er is behoefte aan
slimme regelgeving en slimme financierings
vormen, nieuwe allianties en andere manieren
van samenwerken.

Dordrecht: Slim waterbeheer
Slim watermanagement stond centraal op
de laatste bijeenkomst in 2014, in Dordrecht.
Aan de hand van wereldwijd onderzoek toonde
Arno Bouwman (PBL) aan dat steden blijven
groeien, de wateropgave daarbij belangrijker
wordt en partijen moeten samenwerken.

Die partijen vinden steun in modellen die
de ruimtelijke effecten van water inzichtelijk
maken. Deze modellen kunnen bijvoorbeeld
ook helpen bij gesprekken met stakeholders,
vertelde Elgard van Leeuwen in zijn presentatie
over 3Di.
Gesprekken over wateropgaven vinden nog
vooral plaats tussen waterschap, onderzoeks
instantie en overheid. In stedelijke gebieden,
blijkt uit proeftuinen waarmee Hiltrud Pötz
ervaring opdeed, moet je ook andere spelers
betrekken. Belangrijk is daarbij te beseffen
dat innovatie een kwestie van lange adem is,
zo laat Rosalie Rosink met Nereda zien.
Dit waterzuiveringssysteem van onder
meer TU Delft en Royal Haskoning DHV vond
pas tien jaar na de ontwikkeling ervan een
toepassing bij een ondernemer die last had
van stinkend water.

Een stad is zo slim
als haar burgers zijn
De opdracht voor de toekomst wordt uiteinde
lijk mooi geformuleerd door een deelnemer:
‘Waterschappen en andere partijen moeten
vooruit kijken naar de verre toekomst en
bestuderen welke problemen zich daar kunnen
afspelen. Daarop moeten zij innoveren.’

Kijk op www.platform31.nl/smartcities om
op de hoogte te blijven van nieuws over en
activiteiten voor Smart Cities in Nederland.
U kunt zich hier ook aanmelden voor
de nieuwsbrief.
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iSHACK BRENGT LICHT
IN DE DUISTERNIS
Column Maarten Hajer
De toekomst fascineert mensen; de film
industrie weet dit allang. Hollywood verdient
een fantastische boterham aan suggesties
over wat er op ons afkomt. Fritz Langs
Metropolis (1927), Ridley Scotts Bladerunner
(1982), of Tony Scotts Enemy of the State (1998)
zijn betekenisvolle speculaties over wat de
toekomst ons brengen kan. Daarbij bleken
de scenarioschrijvers soms verrassend
goede voorspellers.
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21/10/2014
MAARTEN HAJER
DIRECTEUR PBL EN CURATOR
IABR 2016
GEFASCINEERD DOOR:
“EEN MIX VAN TECHNOLOGIE
EN SOCIALE INNOVATIE”
VRAAGSTUK:
HOE GEBRUIKEN WE SMART CITYTECHNOLOGIE OM IEDERS POSITIE
IN DE STAD TE VERBETEREN?

Waar we nu
behoefte aan hebben,
is een wetenschap
die what-if-vragen
durft te stellen
Nieuwsgierige wetenschap
Waar we nu enorm behoefte aan hebben, is een
wetenschap die what-if-vragen durft te stellen.
Wat als mensen 120 jaar oud worden? Wat als de
driverless car doorbreekt? Wat als zonne-energie

in 2025 honderd keer efficiënter is? Maar ook:
wat als onze dijkring 14 een keer doorbreekt?
Die wetenschap kan helpen om de samenleving
veerkrachtiger te maken. Om mentale ruimte
te houden voor oplossingen voor problemen
die zich nog niet hebben voorgedaan.
Een specifieke vorm van nieuwsgierige
wetenschap is zij die mogelijke technologische
doorbraken verbindt met wat we maatschap
pelijk wenselijk vinden. Dit is het genre van
normatieve scenario’s. Technologie is nooit
neutraal. Er zit altijd een sociaal script in.
De eerste fiets bestond uit een groot voorwiel
en een klein achterwiel. Niet omdat dat handig
fietste maar omdat het aansloot bij de wens van
aristocratische mannen om te laten zien hoe
behendig ze waren. Vaker nog ontwikkelt zich
een specifiek sociaal script rond een nieuwe
technologie. Op die manier kan je ook naar
de smart meter en het smart grid kijken.

Licht brengen
Ver van hier, in Kaapstad, zag ik onlangs een
van de meest inspirerende toepassingen van de
Smart City-technologie. In de informal settlements
– de politiek correcte naam voor de krotten
wijken die over vele kilometers uitdijen – werkt
een collega aan de verspreiding van de iShack.

SMART CITIES KUNNEN
ECHT EEN VLUCHT NEMEN
Samen de beschikbare stedelijke ruimte slim gebruiken
Smart Cities kunnen in Europees verband
een grote vlucht nemen, meent de Belgische
ruimtelijk planner en socioloog Joris
Scheers. Europa moet dan wel, net als Smart
Cities zelf, gastvrij zijn naar haar bezoekers,
bewoners, werknemers en ondernemers.

Steden zijn van nature
plekken waar slimme
oplossingen gezocht
en gevonden worden
Wat verstaat u onder een Smart City?
‘Het is natuurlijk een buzz-word. In tegenstel
ling tot wat gangbaar is, begrijp ik Smart Cities
in erg brede zin. Steden zijn van nature plekken
waar slimme oplossingen gezocht en gevonden
worden, gewoon omdat de noodzaak ertoe
de nodige druk en positieve dynamiek geeft.

Tijdens de voorbije Eurocities Conference in Gent
vatte ik het als volgt samen: “It is about
listening and acting in a community-sensitive way”
(@scheerjo). Naast de geweldige mogelijkheden
die digitale oplossingen bieden, betekent
smart voor mij vooral gewoon eenvoudig en
niet-digitaal. Het risico is dat een te eenzijdige
focus op complexe systemen leidt tot teveel
onderhoud en bijkomende updates (en dus
middelen) in de toekomst. En dat kan ertoe
leiden dat onderhoud een doel op zich wordt.’

Wat is volgens u de kracht van Smart Cities
gerelateerd aan ruimtelijke planning?
‘Dé grote uitdagingen liggen in het slim samen
gebruiken van de beschikbare stedelijke ruimte.
Ruimtelijke plannen moeten veel meer
inzetten op meervoudig gebruik van publieke
faciliteiten; meervoudig gebruik in de tijd, maar
ook meervoudig gebruik tussen organisaties
en instellingen, en in het samen creëren van
flexibel inzetbare gebouwen. Ook hoog op
de agenda staan het opnieuw overdenken van
verschillende typen woonvormen en het weer

samenbrengen van woon- en economische
activiteiten in binnensteden. De grote uitdaging
is hoe je tegelijk de kwalitatieve leefomgeving
én de nodige flexibiliteit kunt garanderen in
de plannen.’

Dé grote uitdagingen
liggen in het 'slim
samen gebruiken'
van de beschikbare
stedelijke ruimte
‘In technologische hoek evolueren GIS-syste
men verder. Zij bieden nu al geweldige mogelijkheden voor planners. Hun meerwaarde kan
gezocht worden in een koppeling met beheers
systemen. Integraal ruimtebeheer biedt mijns
inziens nog veel toekomstmogelijkheden.’
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Daar wordt met slimme technologie letterlijk
licht in de duisternis gebracht. Mensen leven
zonder elektriciteit. De iShack gaat niet alleen
om technologie; het is een mix van technologie
en sociale innovatie. Het pakket bestaat uit
een zonnepaneel, een tv, drie spaarlampen
en een oplaadpunt voor de mobiele telefoon.
De bewoners tekenen een contract en betalen
elke maand een bedrag voor de afbetaling
van de set. Ze doen dat via een sms vanaf een
prepaid telefoon; met geld rondlopen is te
gevaarlijk. Wordt er niet betaald dan is de set
via een smart grid uit te schakelen.

De iShack is een mix
van technologie
en sociale innovatie
Veilig
De directe baten van de iShack zijn duidelijk:
het huishouden bespaart veel geld omdat
zij niet langer kerosine of parafine, waarmee
shacks normaliter verlicht worden, hoeft te
kopen. En zo maakt licht het leven ’s avonds
en ’s nachts veiliger. Bewoners ontsnappen aan
de schadelijke walmen van kerosinelampen
en aan het brandgevaar. Onlangs verloren
nog 20.000 mensen hun ‘huis’ toen ergens
een lamp omviel en de brand zich onbeheers
baar verspreidde.
De iShack schept lokaal een nieuwe norm.
Een wenkend perspectief waarvan iedereen
zegt: dat wil ik ook! Het helpt, het maakt
het leven makkelijker. Het veronderstelt wel
discipline: de discipline om elke maand te
betalen. Als dat lukt komt ondernemerschap
dichterbij. Kleine bedrijfjes die mensen

Welke ingrediënten zijn er nodig om
een Smart City te creëren?
‘Zoals steeds, je hebt gedreven, degelijke
stedelijke besturen nodig die een prima onthaalstructuur kunnen aanbieden. Een stad
moet acceuillant (gastvrij) zijn, niet alleen
naar haar bezoekers toe, maar vooral voor
haar bewoners, werknemers en ondernemers.
Als een bestuur, en met haar alle politici,
dit ook in daden uitstralen, is veel mogelijk.’

Kan het Smart City-concept vertaald worden
naar Europa? Moeten we rekening houden
met regio’s, of moeten we kijken op
het landelijke of stedelijke schaalniveau?
‘Dat is al enkele decennia de hamvraag.
Naar welk Europa evolueren we? Voor mij zal
het nooit of-of zijn, maar vele malen “en”.
Van oudsher ligt de kracht van Europa in zijn
steden en regionale samenwerkingsverbanden.
Deze zouden veel sterker dan vandaag moeten
worden uitgebouwd, wars van (administratieve
lands-)grenzen. Wil Europa echt smart zijn, dan
zet zij hierop in. Nu gebeurt dit veel te weinig

rondleiden, een kok die maaltijden serveert,
een kleine galerie waar geïnteresseerden wat
mee naar huis kunnen nemen.

Begerenswaardig
Waarom slaagt de iShack? Dankzij de bijdrage
van de Gates Foundation natuurlijk, de stichting
die voorfinanciering mogelijk maakt. Ook is
er een gecommitteerd universitair instituut dat
– zo onopvallend mogelijk – continu aanwezig
is en voortdurend evalueert, verbetert en
verandert. Wat ook bijdraagt aan het succes is
het zeer goede begrip van de culturele waarden
ter plekke. Het gaat misschien niet om de verspreiding van tv’s maar dit is wel wat de iShack
begerenswaardig maakt. Via de tv verloopt
de ’uitrol’ van de hernieuwbare energie.

Wellevend
Het voorbeeld leert ons dat we moeten
nadenken over wat wij zelf willen. Wat moeten
nieuwe Smart City-technieken voor ons doen?
We kunnen die technieken inzetten om
publieke doelen te bereiken, maar dan moeten
we wel nadenken over de vraag in wat voor stad
we eigenlijk willen leven.
Ik pleit voor een stad van wellevendheid,
waar mensen zich veilig voelen en worden
uitgedaagd om veranderingen met vertrouwen
tegemoet te zien. Een stad waar mensen
de positieve vrijheid vinden om zichzelf te
ontwikkelen. De iShack is een mooi voorbeeld
van zo’n onverwachte toepassing van SmartCity-technologie. Zij doet precies dat waarvoor
mensen al eeuwen naar de stad komen: hun
eigen positie verbeteren zonder anderen weg
te drukken.

Planbureau onderzoekt Smart Cities
Het Planbureau voor de Leefomgeving
(PBL) is in 2014 gestart met een meerjarenprogramma over de wijze waarop Smart
Cities institutioneel en fysiek vorm krijgen.
Zij onderzoekt ook de sociaaleconomische
gevolgen voor de bevolking en de mogelijkheden voor de nationale overheid om
de kansen te benutten die Smart Cities
bieden voor vergroening van de economie.
Hoe kunnen open data en ICT‐gerelateerde
technologieën het gebruik van bestaande
infrastructuur en het ontwikkelen
van nieuwe vormen van infrastructuur
beïnvloeden? Het Planbureau kijkt daarbij
met name naar infrastructuur voor zowel
mobiliteit als energie en grondstoffen,
waarbij de vraag aan bod komt hoe
Nederlandse steden zich op dit gebied
verhouden tot buitenlandse steden.

en wordt het (politieke) spel al te zeer gespeeld
vanuit de natiestaten (overigens een negen
tiende-eeuws concept). Indien Europa ook hier
meer acceuillant zou zijn, kunnen Smart Cities
een echte vlucht nemen.’

11:46
03/12/2014
JORIS SCHEERS
RUIMTELIJK PLANNER EN
SOCIOLOOG, WERKZAAM BIJ HET
VLAAMS DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN, EN VICEPRESIDENT VAN
DE EUROPEAN COUNCIL OF SPATIAL
PLANNERS (ECTP-CEU).
GEFASCINEERD DOOR:
EENVOUD IN DE SMART CITY
VRAAGSTUK:
HOE KUNNEN SMART CITIES EEN
ECHTE VLUCHT NEMEN?
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SMART CITIES IN
NEDERLAND OP DE KAART
Een selectie van Smart City-initiatieven in Nederland,
ingedeeld naar de thema’s mobiliteit,
water, infrastructuren en gebouwde omgeving.

AMSTERDAM SMART CITY
www.amsterdamsmartcity.com
Amsterdam

Doelstelling
In de Metropoolregio Amsterdam is in
2009 Amsterdam Smart City (ASC) gestart,
een uniek samenwerkingsverband tussen
bedrijven, overheden, kennisinstellingen
en burgers. ASC gelooft in een leefbare
stad waar het prettig wonen, werken en
leven is. Na vijf jaar is Amsterdam Smart
City uitgegroeid tot een platform met
ruim 100 partners die actief zijn in meer
dan 50 innovatieve projecten, waaronder
Slimme Sportparken, Slim Parkeren,
Smart Citizen kit, Vehicle2Grid en
de Klimaatstraat. Drie gebieden, Ijburg,
Nieuw-West en Zuidoost, spelen een
speciale rol als proeftuinen voor
het testen van innovatieve oplossingen,
technologieën en aanpakken die
bijdragen aan de ontwikkeling van
een slimme stad.

ALMERE SMART SOCIETY
www.almeresmartsociety.nl
Almere

Doelstelling

THE HAGUE SECURITY DELTA
www.thehaguesecuritydelta.com
Den Haag

Een consortium van Cisco, Philips, IBM,
Liander en Living PlanIT werkt samen
met de Economic Development Board
Almere aan een ‘smart society’: slimme
inzet van ICT, mensen en middelen bij
het beheren en ontwikkelen van de stad.

Doelstelling
The Hague Security Delta (HSD) is het
grootste veiligheidscluster van Europa.
In dit Nederlandse cluster- met een kern
in de regio Den Haag- werken bedrijven,
overheden en kennisinstellingen samen
aan innovaties en kennisontwikkeling
op gebieden als cyber security, nationale
en stedelijke veiligheid, bescherming
van vitale infrastructuren en forensisch
onderzoek. Ze hebben een gezamenlijke
ambitie: het creëren van nieuwe kennis
en producten voor een veiligere wereld
en economische ontwikkeling.

ROOSENDAAL SMART RETAIL CITY
www.smartdatacity.org/smart-retail/
roosendaal/
Roosendaal

DIGITALE DELTA

Doelstelling

www.digitaledelta.nl
Delft-Delflanden

Roosendaal wil een proeftuin worden
voor toegepaste digitale technologie op
het gebied van Retail, voor de integratie
van online en offline op het gebied van
winkelen. Hiermee speelt Roosendaal
in op de opkomst van de smartphone en
daarmee gepaard gaande veranderingen
in het gedrag van de consument.
Roosendaal is een proeftuin voor de retail
sector die zich opnieuw aan het uitvinden
is. Er zijn veel losse klein- en groot
schalige initiatieven om een passend
antwoord te vinden op de veranderingen.

Doelstelling
Rijkswaterstaat, IBM, Waterschap Delfland, TU Delft en Deltares onderzoeken
samen hoe met behulp van betere
informatiedeling en slim hergebruik
van ICT-toepassingen het waterbeheer
in Nederland verbeterd kan worden
en tegelijkertijd de economische positie
van de Nederlandse watersector in
het buitenland te vergroten.
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MOBILITEIT

POWERMATCHING CITY
HOOGKERK
www.powermatchingcity.nl
Hoogkerk

WATER

Doelstelling

INFRASTRUCTUREN

GEBOUWDE OMGEVING

SENSOR CITY
www.sensorcity.nl
Assen

Doelstelling
De provincie Drenthe en de gemeente
Assen hebben samen het project Sensor
City ontwikkeld. In een grootschalig
stedelijk meetnetwerk worden praktisch
bruikbare toepassingen van complexe
sensorsystemen ontwikkeld. Als proefuin
en etalage voor toepassing van sensor
systemen biedt Sensor City een faciliteit
die uniek is in de wereld.

PowerMatching City is een demonstratie
project van een toekomstige energieinfrastructuur in Hoogkerk, Groningen.
In PowerMatching City beschikken de
40 huishoudens over slimme apparatuur
die hun energievraag afstemmen op de
beschikbaarheid van zonne- en wind
energie, of zelf hun eigen elektriciteit
opwekken als deze duurzame bronnen
even niet beschikbaar zijn. Dit kan door
bijvoorbeeld de vaatwasser aan te zetten
op het moment dat de zon het felst
schijnt op de zonnepanelen. Op deze
manier wordt er optimaal gebruik
gemaakt van de beschikbare duurzame
energie en wordt het energienet klaar
gemaakt op een duurzame toekomst.

DIGITALE STEDEN AGENDA
www.digitalestedenagenda.nl
Diverse steden in Nederland

Doelstelling

LIVING LABS SLIMME VERLICHTING
www.eindhoven.nl/artikelen/Eindhovenproeftuin-voor-slim-licht.htm
Eindhoven

Doelstelling

DITCM
www.ditcm.eu
Helmond

Doelstelling
De Dutch Integrated Testsite to Coopera
tive Mobility is een open innovatie
organisatie gericht op het versnellen
van ‘smart mobility solutions’. In DITCM
werken overheden, industrie en kennisinstellingen samen aan de succesvolle
introductie van coöperatieve systemen
voor duurzame mobiliteit. Een dertigtal
partners deelt een test- en ontwikkel
omgeving voor nieuwe vormen van
communicatie tussen voertuigen en
de daarbij behorende wegkantsystemen.
Compass4D is een Euroopees project
dat momenteel getest wordt op de
corridor Helmond-Eindhoven, inclusief
de verbindende A270 snelweg. Het project
richt zich op verhoging van de verkeers
veiligheid, verbetering van de verkeers
doorstroming en vermindering van
brandstofgebruik door inzet van slimme
“in-car” verkeerstechnologie.

Eindhoven experimenteert al volop
met slimme verlichting en heeft een
‘Visie en Roadmap Stedelijke verlichting
Eindhoven 2030’ opgesteld. Doel is
de verlichting in de openbare ruimte op
dusdanig vernieuwende wijze in te zetten,
dat het bijdraagt aan de kwaliteit van
leven in de stad. De gemeente heeft tien
gebieden in de stad aangewezen voor
de eerste fase van de implementatie
van de Roadmap. Het zijn verschillende
type gebieden, die (binnen enkele jaren)
allemaal over glasvezel beschikken
en waarbij in meer of mindere mate
een onderhoudsnoodzaak is voor
de openbare verlichting.

De Digitale Steden Agenda streeft naar
een vitale en weerbare samenleving
waarin burgers voor zichzelf zorgen,
voor elkaar zorgen en samen optrekken
om een prettige, leefbare samenleving
te creëren. ICT biedt daarbij kansen
op betere kwaliteit en meer maatwerk,
tegen lagere kosten. De gemeenten
die zich binnen de DSA organiseren zien
het als hun taak die kansen te pakken
en structureel te implementeren in hun
steden op basis van acht hoofdthema’s
gekoppeld aan de stad.
• Lerende Stad Deventer werkt aan
het verhogen van de kwaliteit van
het onderwijs en haalt het maximale
uit het menselijk kapitaal.
• Groene Stad Amersfoort en Utrecht
gaan voor een stad met schone lucht
en water, waarbij duurzaam met
energie, mobiliteit en grondstoffen
wordt omgegaan.
• Zorgende Stad Enschede houdt
inwoners zo gezond en zelfstandig
mogelijk.
• Open Netwerken Deventer legt
de basis voor vrije toegang tot
breedbandinternet via Next Generation
Networks.
• Veilige Stad Den Haag zet zich in voor
een veilige fysieke en online samen
leving: aantrekkelijk voor inwoners,
ondernemers en kenniswerkers.
• Onze Stad Tilburg richt zich op het
bottom-up faciliteren van initiatieven
van bewoners en ondernemers,
waarbij open data een grote rol speelt.
• Bedrijvige Stad Eindhoven en
Helmond werken aan een gezonde
stadseconomie.
• Regelluwe Stad Zoetermeer zet in op
sneller, beter en efficiënt zaken doen
met de overheid.
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SLIMME OPLOSSINGEN
IN DE GEBOUWDE OMGEVING
Smart Cities volgens sherpa Rinske van Heiningen
Het European Innovation Partnership van de EU zoekt naar vermindering van het energieverbruik en
het terugdringen van de CO2-uitstoot via de principes achter Smart Cities. Rinske van Heiningen van
AkzoNobel is een van de mensen die als sherpa bij dit partnerschap betrokken is: ‘AkzoNobel wil een
bijdrage leveren aan de grote opgave die er op Europees niveau ligt.’

Sustainable Urban
Mobility

Rinske van Heiningen is senior manager
European affairs bij AkzoNobel.
Vanuit haar werk is ze sinds mei 2013 als
sherpa betrokken bij het European Innovation
Partnership (EIP) Smart Cities and Communities.

We zoeken juist
naar slimme combi
naties van bestaande
oplossingen
‘Het beeld dat Smart Cities vooral om ICT of
technologie draaien, komt wellicht voort uit
een eerder Europees programma dat ook Smart
Cities heette. Daarin lag sterke nadruk op ICT.
Het belangrijkste doel van dit EIP is echter
het verminderen van energieverbruik in steden
en het terugdringen van de CO2-uitstoot.
Alles wat daaraan bijdraagt is welkom in dit EIP.’
‘We zoeken juist naar slimme combinaties
van bestaande oplossingen en oplossingen
uit meerdere sectoren die nu nog maar beperkt
worden ingezet; van mobiliteit tot renovatie

DECISIONS

DECISIONS

Policy & Regulation
Creating the enabling environment to accelerate improvement

Metrics & Indicators
Enabling cities to demonstrate performance gains
in a comparable manner
Open Data
Understand how to exploit the growing pools of data,
making it accesible – yet respecting privacy

INSIGHT

Knowledge Sharing
How we accelerate the quality sharing of experience to build
capacity to innovate and deliver

Standards
Providing the framework for consistency commonality
and repeatability; without stifling innovation

Business Models, Procurement & Funding
Integrating local solutions in an EU and global market

FUNDS

‘Smart Cities draaien voor een belangrijk
deel om slimme oplossingen in de gebouwde
omgeving. Mensen denken vaak direct aan
ICT of techniek, terwijl het in mijn ogen overal
over kan gaan. Het hoeft ook niet per definitie
technologisch nieuw te zijn. Het kan iets zijn
wat we vroeger al deden, maar door de jaren
heen zijn verleerd of vergeten. Neem het koelen
van een gebouw door in warme gebieden
te zorgen voor meer schaduw via beplanting.
Zo bespaar je energie en verbeter je het leefklimaat van een wijk of buurt.’

Wat is het verband tussen AkzoNobel
en het EIP Smart Cities?

Integrated Planning
How we work across sector and administrative boundaries;
and manage temporal goals

INSIGHT

Wat is volgens jou de kracht van
Smart Cities?

Integrated
Infrastructure
& Processes

Citizen Focus
How we build society into the process as an integral actor
for transformation and beneficiary of gains

FUNDS

De governancestructuur van het EIP
Smart Cities kent een High Level Group (HLG)
en een Sherpa Group. Er zijn 45 sherpa’s,
afkomstig uit verschillende organisaties.
Binnen deze groep vertegenwoordigt
Van Heiningen het Smart Cities Stakeholder
Platform. Naar analogie van de bergsport
is een sherpa degene die het zwaarste,
vaak het voorbereidende, werk doet.
De sherpa’s binnen het EIP Smart Cities
hebben het 'Strategische Implementatie
Plan' (SIP) en het 'Operationele Plan' (OP)
geschreven. Deze plannen zijn inmiddels
vastgesteld door de HLG en de Europese
Commissie.

Sustainable
Districts & Built
Environment

De focusgebieden van het Strategische Implementatie Plan

en nieuwbouw tot ICT en andere vormen van
energievoorziening. De overtuiging binnen
de Sherpa Group is dat inzichten, kennis en
oplossingen vanuit alle disciplines nodig
zijn om onze doelstellingen te realiseren.
Door buiten de gebaande paden te denken en
te werken, ontstaan mooie nieuwe en effectieve
oplossingen. De Eurocommissarissen en
directeuren-generaal die bij dit EIP betrokken
zijn (Energy, Move, Connect en Regio & Urban
Development) hebben dit vanaf het begin voor
ogen gehad. Daarin ligt, denk ik, ook de kracht
van dit EIP.’

Wat houdt het EIP Smart Cities in en wat is
de huidige stand van zaken?
‘Het EIP is opgedeeld in drie hoofdgebieden:

sustainable urban mobility, sustainable districts &
built environment en integrated infrastructure &
processes. Op elk onderdeel zijn prioriteiten
gesteld.’ (zie de horizontale lijnen in de figuur
op deze pagina, red.)

‘Eind 2013 is het ‘Strategische Implementatie
Plan Smart Cities’ (SIP) uitgebracht door
de leden van de High Level Group. Ook is
het ‘Operationele Plan Smart Cities’ (OP)
uitgekomen. Vervolgens is via een Invitation
for Commitments de mogelijkheid geboden aan
bedrijven, steden en regio’s en onderzoeks- en
kennisinstituten ideeën en aanpakken voor
Smart Cities te aan te dragen. In 2014 waren
er 370 commitments ingediend van meer dan
3000 partners. Deze zijn gepubliceerd op een
online marktplaats. Daarnaast is er in 2014
een call gedaan naar het indienen van lighthouse-projecten in het kader van Horizon 2020.
De eerste call werd gewonnen door het
Triangulum partnerschap. In dit partnerschap
bundelen Eindhoven, Manchester en Stavanger
hun krachten om de komende vijf jaar samen
Smart City-ideeën te ontwikkelen, testen en
toe te passen.

‘AkzoNobel is de grootste verfproducent ter
wereld. Logischerwijs is de gebouwde omge
ving voor ons heel belangrijk. Wij willen
de ontwikkelingen daarin ook goed volgen en
een bijdrage leveren aan de grote opgave die
er op Europees niveau ligt. Onderdeel zijn van
de governancestructuur betekent meedenken
en meewerken aan oplossingen om
het energieverbruik in steden te verminderen,
om de kwaliteit van leven te verbeteren en om
innovatie en economische groei in stedelijke
regio’s te stimuleren. Ik zit aan tafel met een
gemêleerde groep mede-sherpa’s. Ik hoor wat
er speelt, leer van anderen en we kunnen elkaar
inspireren. Daarnaast is het ook gewoon een
leuk proces omdat er veel verschillende mensen
met verschillende achtergronden bij elkaar
komen. Dit levert een erg creatief proces op
met verrassende uitkomsten.’

Nederland kan vooral
bijdragen door
te benadrukken
waar we goed in zijn
Op welke manier kan Nederland, inclusief
kennisinstellingen en bedrijven, optimaal
bijdragen aan of profiteren van Smart Cities?
‘Nederland kan vooral bijdragen door te
benadrukken waar we goed in zijn. Zij kan best
practices delen, zodat Nederland internationaal
op de kaart komt te staan. Het is hierbij
belangrijk je bewust te zijn welke sectoren
en regio’s hierbij te betrekken zijn. Door deze
te verbinden, kunnen we ons nog sterker
profileren.’

Welke landen zijn koplopers op dit
onderwerp?
‘Het is lastig om in landen te denken,
omdat veel partijen in de High Level Group
internationaal zijn. Zij vertegenwoordigen
dus meerdere landen. Een aantal partijen is
zeker actiever betrokken dan andere partijen
in de High Level Group. Vijf sherpa’s komen
uit Nederland (TNO, Alliander, de gemeente
Almere, AkzoNobel en Philips), dus wat dat
betreft doet ons land het best aardig.’

Meer informatie over het EIP:
ec.europa.eu/eip/smartcities/
ec.europa.eu/energy/index_en.htm
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ANDERS KIJKEN
NAAR DE BESTAANDE STAD
New Songdo in Zuid-Korea en Masdar in
Abu Dhabi zijn steden die worden gezien
als iconische voorbeelden van Smart Cities.
Het zijn nieuwe, grootschalige stadsuitbreidingen waar technologie een uitgangspunt is.
In Nederland is de stedelijke opgave anders.
In ons land gaat het erom de kwaliteit van
de bestaande stad te verbeteren door nieuwe
technologische mogelijkheden in te zetten
voor het verbeteren van de bereikbaarheid,
leefbaarheid, duurzaamheid, veiligheid
en gezondheid. Door anders te kijken naar
het functioneren van de stad, en sociale
en technologische innovaties te stimuleren

en te gebruiken om de stad aantrekkelijk
te houden als plek voor bewoners, bedrijven
en bezoekers.
Wie anders kijkt, ziet bijvoorbeeld dat veel
vrachtwagens halfvol of zelfs leeg door de
stad rijden. Zij zorgen op deze manier onnodig
voor overlast in de stad. Ook ontstaan er
initiatieven vanuit ondernemers om goederenstromen te bundelen, gebruikmakend van
een slim digitaal platform. Deze oplossingen
zijn ook toe te passen op andere stromen,
zoals grondstoffen, energie, water en voedsel.
Zo maken we onze steden stap voor stap
slimmer.

ENERGY

MATERIALS

GEBOUWEN GEBRUIKEN 40% VAN
DE MONDIALE ENERGIE

75% BEDRIJVEN VREEST NEGATIEVE
EFFECTEN GRONDSTOFFENTEKORT

SERVICES

TRANSPORT

13% VAN BBP GAAT NAAR
ZORGKOSTEN. IN 2040: 30 TOT 45%

27% VAN DE VRACHTWAGENS
RIJDT LEEG

FOOD

WATER

PER PERSOON GOOIEN WE 74 KG
BRUIKBAAR VOEDSEL WEG

RUIM 3 MILJARD LITER
DRINKWATER LEKT JAARLIJKS WEG

MOBILITY
FILEPROBLEMATIEK KOST EUROPA
JAARLIJKS € 110 MILJARD
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HOE BEPALEN WE
ONZE KOERS?
Richtingsgevoel bij het ontwerpen aan slimme stedelijke oplossingen
Smart Cities is een breed begrip, dat verschil
lend wordt ingevuld. Sommigen leggen
het accent op de (ICT-)technologie, anderen
op de slimme burger. In de praktijk zal
het om een combinatie van die twee moeten
gaan, ook wel de top-down- en de bottomup-benadering genoemd. Het gaat immers
om innovatieve toepassingen in steden.
Zonder slimme burgers of slimme gover
nance zal die toepassing niet succesvol zijn.
Maar er is nog meer nodig om tot slimme
oplossingen in stedelijke gebieden te
komen. Een succesvolle toepassing vraagt
niet alleen betrokkenheid van slimme
gebruikers en dus aansluiting bij de behoefte
van gebruikers, het moet ook passen
bij de lokale opgaven en bijdragen aan
het verbeteren van de stad. Een Smart City
is geen doel op zich maar een middel.
Deze complexiteit en de integrale bena
dering die daarvoor nodig is, maken de
Smart City tot een ontwerpopgave bij uitstek.
Het door Tom van Tuijn voor IenM ontwik
kelde Smart City Kompas geeft inzicht in
deze ontwerpopgave en maakt het concept
hanteerbaar voor ontwerpers en planners.

Het Kompas geeft
inzicht in het
complexe speelveld
van de Smart City
Stromen en doelen
Het Kompas geeft inzicht in het complexe
speelveld van de Smart City doordat het vier
invalshoeken bij elkaar brengt. De verticale as
wordt gevormd door ‘stromen’ en ‘doelen’.
De stromenbenadering concretiseert het
denken van de stad als systeem, of liever: als
organisme, waarin verschillende processen zijn

georganiseerd die voorzien in de behoeften van
de stad: energie, water, goederen, mobiliteit
van mensen, grondstoffen/materialen, voedsel
en diensten. In de stad komen die stromen
samen. Inzicht in die stedelijke stromen
(en de inefficiënties daarvan) laat zien hoe
deze stromen te verbeteren zijn. Tegenover de
stromen staan de doelen bij de desbetreffende
stroom; energiebesparing, leefbaarheid,
verbeteren van bereikbaarheid, etcetera.
De meeste doelen zijn gekoppeld aan een
combinatie van stromen. Met het verbeteren
en verbinden van deze stromen kunnen
maatschappelijke doelen behaald worden.
Echter, met alleen het verbeteren van stromen
worden de doelen niet behaald, daarvoor is
meer nodig.

Innovaties
Op de horizontale as staan innovaties; enerzijds
technologische innovaties (met name in relatie
tot ICT en data) en anderzijds sociale innovaties.
Met het laatste worden de ontwikkelingen in
de energieke samenleving bedoeld, waardoor
nieuwe organisatievormen, nieuwe collectieven
en zelforganisatie ontstaan. Beide kanten
versterken elkaar. Wanneer de innovaties die
ontstaan in deze interacties worden toegepast
op de verticale as van het Kompas, kunnen
de stedelijke doelen en ambities worden
bereikt via het verbeteren van de organisatie
van de stromen. Op het snijvlak ontstaan dan
effectieve toepassingen, die bijdragen aan het
slim verbeteren van de stad.

Voorbeelden
Voor elke stroomtype bevat het Kompas
vier voorbeelden van slimme toepassingen
of concepten. Door de huidige stromen en de
veranderingen in beeld te brengen, wordt het
ook mogelijk om meer grip te krijgen op de
kwantificeerbare effecten. Bijvoorbeeld hoeveel
CO2 er bespaard wordt als er minder vracht
wagens leeg de stad in hoeven. Wat vervolgens
de concrete ruimtelijke effecten zijn, is lastig

voorspellen. Per stroom zijn een aantal
hypotheses opgesteld die de ruimtelijke impact
van toekomstscenario’s in de stad verwoorden
en verbeelden. Een concrete vertaalslag naar
de werkelijkheid is nodig om de bruikbaarheid
van het Kompas als denkmodel te toetsen
en om de stap te zetten van theoretisch doordenken van effecten naar het in de praktijk
inzichtelijke maken van die effecten. Daarvoor
moet het Kompas locatiespecifiek ingevuld
worden en aansluiting zoeken bij de lokale
vraag en thematiek.

IenM wil het Kompas
verder toepassen,
doorontwikkelen en
koppelen aan
praktijkvoorbeelden
Toepassingen
Bij de cases van Atelier Stad is gebruik gemaakt
van een vergelijkbare denklijn waarin de
stroombenadering wordt gebruikt in combi
natie met integraal ontwerp om stedelijke
vraagstukken aan te pakken (zie het artikel
hierover op pagina 14 en 15). Daaruit blijkt dat
de combinatie van ‘stromen’ aangevuld met
het toepassen van ruimtelijk ontwerp een
sterke combinatie vormt waaruit Smart City
oplossingen voor de stad kunnen ontstaan.
In het praktijkonderzoek wil IenM het Kompas
verder toepassen, doorontwikkelen en
koppelen aan praktijkvoorbeelden. Op die
manier draagt IenM bij aan een meer integrale,
gebiedsgerichte benadering van Smart Cities
voor Nederlandse steden. Steden kunnen
daardoor slimmer en efficiënter functioneren.
Dit draagt bij aan de ambities: bereikbaar,
leefbaar, concurrerend en duurzaam.

Het Kompas voor het stroomtype
water met vier voorbeelden van
slimme concepten:
1
Smart Home
2
Oplossing lokale drinkwaterproductie
3
Grondstoffenfabriek
4
Watermanagementsysteem
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Tom van Tuijn
Ontwerper van het Smart City Kompas
‘Vijftig jaar geleden droomde Jane Jacobs
openlijk over een stad gemaakt door
burgers. Zo nu en dan wordt haar gedachtengoed mainstream, denk aan veelgebruikte
termen als functiemenging en levendig
straatbeeld. Mijns inziens is dit echter niet
de kern van haar denken. Waar het werkelijk
om gaat is de menselijkheid van de stedelijke
ontwikkeling: de burger in een centrale
positie. Dat is waar ik wil starten.’
‘Wie ik ben? Ik ben Tom van Tuijn.
Zelfstandig stedenbouwkundig ontwerper,
werkzaam voor de gemeente Eindhoven
en recent afgestudeerd aan de Academie
voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg

effectiever gebruik
watersysteem

bewustzijn: energiebesparing

op 'Open Stadsinnovatie'. Ruimtelijk-maatschappelijke opgaven boeien mij, zeker als
ze gecombineerd worden met het concept
van de Smart City.’
‘De Smart City? Dat is voor mij een manier
van denken en werken om de stad in allerlei
opzichten te verbeteren. Het gaat om slimme
ingrepen en dwarsverbanden in stedelijke
systemen die zorgen voor een exponentiële
meerwaarde. ICT en open data bieden
daarvoor nieuwe mogelijkheden. Het gaat
dan niet zozeer om bottom-up of top-down.
Het gaat om een continue proces van
een cloud waarbinnen dynamische coalities
ontstaan.’
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ONTWIKKELING SMART CITIES
VRAAGT OM
WHAT-IF-SCENARIO’S
In de horizonscan voor de nieuwe scenario’s voor welvaart en leefomgeving benoemen het Centraal Planbureau
en het Planbureau voor de Leefomgeving diverse technologische ontwikkelingen die grote impact kunnen
hebben op onze samenleving en steden. Dit zijn doorbraaktechnologieën, of disruptieve innovaties: technologieën
en innovaties die een ontregelende, revolutionaire invloed kunnen hebben op de maatschappij.

Uit de horizonscan blijken de verwachte
innovaties in de nano-, bio-, informa-,
en cognitieve technologie/robotica
(NBIC-technologieën) het meest ingrijpend.
Dit komt mede door de convergentie
die optreedt tussen deze technologieën.
Bovendien lijkt de adoptiesnelheid van
nieuwe technologieën exponentieel toe te
nemen: de wereld verandert steeds sneller.
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Waar zitten
mogelijke kansen of
bedreigingen? Wat zijn
belemmeringen
voor vernieuwingen?
Technologische innovaties vormen een
complexe variabele in toekomstverkenningen,
stellen de beide planbureaus. Zeker is dat zij
de wereld veranderen, maar het is vrijwel
onmogelijk te voorzien welke innovaties op
termijn zullen doorbreken en welke effecten
zij vervolgens hebben op de welvaart en
de leefomgeving.
Desondanks, of misschien wel juist daarom,
is het belangrijk na te denken over de conse
quenties van deze ontwikkelingen. Waar zitten
mogelijke kansen of bedreigingen? Wat zijn
belemmeringen voor vernieuwingen?
Door daar vroegtijdig over na te denken,
kunnen de gewenste en ongewenste ontwikke
lingen eerder worden herkend. Met die kennis

kunnen we desinvesteringen voorkomen
en knelpunten voor gewenste vernieuwing
wegnemen. Om deze grotere bewustwording
over de potentiële effecten van technologische,
Smart City-gerelateerde ontwikkelingen
te creëren, heeft One Architecture in opdracht
van IenM enkele what-if-scenario’s voor Smart
Cities ontwikkeld.

Een nieuw Smart City-wiel als generator
van toekomstvraagstukken
Geïnspireerd op het Smart City Wheel van Boyd
Cohen, ontwikkelde One Architecture allereerst
een methode om what-if-scenario's te genereren.
Cohen vatte de wereld van Smart Cities samen
in een cirkeldiagram met in het midden
de doelen (bijvoorbeeld smart people, smart
government en smart mobility). Daaromheen
liggen drie drivers om die doelen te bereiken.
En daar weer omheen liggen meer dan honderd
indicatoren die steden helpen hun prestaties te
volgen. One Architecture nam dit wiel als basis
voor een nieuw wiel dat probeert toekomstige
ontwikkelingen en de ruimtelijke component
daarvan te omvatten.
De maatschappelijke processen in het midden
van het wiel zijn geformuleerd na het lezen
van een aantal essentiële artikelen over Smart
Cities. Zij zetten een beeld neer van onze
veranderende wereld:
• Lineair wordt cyclisch; hergebruik
van materialen vervangt de afvalstromen
en wordt de basis van een circulaire,
lokale economie.
Gebundeld wordt gedistribueerder; er ontstaan
nieuwe, decentrale netwerken, waarbij het
Internet of Things de functionele en temporele

GEBUNDELD
WORDT GEDISTRIBUEERD
VERHAALLIJN 1

Het Internet of Things maakt toegang tot Big Data
mogelijk om analyses en voorspellende
algoritmen te ontwikkelen die:
• de efficiëntie kunnen versnellen
• de productiviteit kunnen verhogen
• de marginale kosten van de productie en
distributie van fysieke dingen (waaronder
energie, producten en diensten) en van
informatie, tot bijna nul kunnen verlagen.
Dit proces heeft effect in het domein van mobili
teit waar het mogelijk wordt om de capaciteit
veel beter te benutten. Dat geldt voor zowel de
voertuigen als voor de ladingen ervan. Door het
koppelen van netwerken verdwijnen gecentrali
seerde systemen. Dit heeft grote gevolgen op

het systeem van transportnetwerken
en de infrastructuur:
• Door vervlechting ontstaan complexere
netwerken met schaalloze mobiliteit.
Er ontstaan bovendien nieuwe netwerken
waarin vervoersmiddelen real-time gedeeld
worden.
• Focus op stromen in plaats van op stilstand.
Permanent parkeren wordt vervangen
door tijdelijk stoppen. Voertuigen en wegen
worden optimaal benut. Bundeling gebeurt
alleen nog maar wanneer de vervoers
stromen groot zijn. Het verschil tussen
de stad en het achterland wordt groter;
een ander gebruik vraagt andere voertuigen
en daarmee andere fysieke voorzieningen.
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smart living
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from data to patterns
from pasts to futures
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domein

BEZIT WORDT
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ENERGIE EN MATERIAAL
worden
INFORMATIE

VERHAALLIJN 2
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Een groeiend legioen van prosumers produceert
en deelt informatie via digitale samenwerkings
ruimten. De conventionele markt wordt
daarbij geheel omzeild. Via het internet wordt
het steeds makkelijker vraag en aanbod bij
elkaar te brengen. Vooral in kleine kringen
in de buurt betekent dit dat er slim omgegaan
wordt met ruimte, voorzieningen en energie
verbruik door te delen, roosteren en stromen
te koppelen. Dit heeft grote gevolgen voor

de woningbouw en planologie:
• Eenduidige bestemmingen en functies
verdwijnen, omdat wonen, werken
en recreëren naast elkaar plaatsvinden.
• Energie besparen wordt zeer belangrijk.
Het koppelen van stromen op grote
en kleine schaal biedt hierin uitkomsten.
• Er ontstaan nieuwe collectieven met
een circulaire economie op het gebied
van producten, ruimtes en grondstoffen.

Smart City-technologie voegt met de digitale
infrastructuur een extra laag toe aan
de bestaande infrastructuur. Hierdoor kan
(en moet) de bestaande infrastructuur ook
veranderen. Door slimme oplossingen is
ruimte efficiënter te gebruiken. Dat betekent
dat er minder ruimte nodig is, de ruimte
anders functioneert en zij vaak een dubbel
gebruik heeft.
Internet en de daaraan gerelateerde Smart
City-initiatieven beïnvloeden de manier waarop
maatschappelijke en economische processen
zijn georganiseerd. In steden worden deze
ontwikkelingen manifest en beïnvloeden
ze veel beleidsterreinen. Wat de precieze
ruimtelijke, maar ook sociale of economische
effecten zullen zijn, is echter afhankelijk van
verschillende factoren.

van nieuwe, decentrale systemen onderling
en de koppeling tussen centrale en decentrale
systemen. Dat maakt het mogelijk onderling
informatie uit te wisselen waardoor een
weerbare, minder kwetsbare structuur ontstaat.

bovendien steeds meer met elkaar verweven.
Ook kan de overheid zorgen voor de juiste
randvoorwaarden, het stimuleren van experimenten en ruimte bieden voor vernieuwing.
Regelgeving zal zoveel mogelijk permanente
ruimte moeten bieden voor experimenteren
en veranderen.

Nieuwe maatschappelijke structuren

Beleidsopgaven

Technologische ontwikkelingen kunnen leiden
tot meer autarkie, waarbij burgers, maatschap
pelijke organisaties en bedrijven participeren
en zelf organiseren. Er ontstaan dan nieuwe
structuren buiten de bestaande instituties om.
Een belangrijke opgave daarbij is de koppeling

Bovenstaande ontwikkelingen brengen
opgaven met zich mee voor de overheid. Bij het
plannen en inrichten van de fysieke leefom
geving moet zij veel meer rekening houden
met de mogelijkheden en effecten van digitale
technologieën. Beleid en uitvoering raken

from scarcity to abundance

vliegende auto’s

verbanden tussen producten en activiteiten
borgt, als die zich verspreid en uiteengelegd
in de stedelijke ruimte bevinden of bewegen.
• Evalueren wordt real-time bijstellen;
met behulp van sensoren kan direct
worden gereageerd en geanticipeerd
op veranderingen.
• Bezit wordt gebruik en hergebruik;
via het internet worden vraag en aanbod
bij elkaar gebracht en kunnen producten
en diensten worden gedeeld waardoor
persoonlijk eigendom niet meer nodig is.
• Prothese wordt transhumanisme;
de versmelting van mens en machine,
doordat technologie steeds meer op en
in het lichaam wordt gedragen.
• Energie en materiaal worden informatie;
de toename van herwinbare energie en
grondstoffen maakt de informatie over wat
waar is in welke hoeveelheden belangrijker
dan het product zelf.

Smart City-technologie
voegt met de digitale
infrastructuur een extra
laag toe aan bestaande
infrastructuur
Met zijn drie cirkels is het wiel zowel een
overzicht als een soort ‘Rad van Fortuin’:
de verschillende cirkels zijn afzonderlijk van
elkaar te draaien zodat bijzondere combinaties

ontstaan. Enkele van deze combinaties zijn
in workshops met experts, uitgewerkt in drie
verhaallijnen: 'Gebundeld wordt gedistribu
eerd', 'Bezit wordt gebruik en hergebruik' en
'Lineair wordt cyclisch' (zie de kaders bij dit
artikel). Het hele proces leidde tot conclusies
en vragen op drie niveaus: Wat zijn de essenti
ële veranderingen? Wat betekent dit voor stad
of ruimte? En wat voor vragen roept dat op
voor de governance?

De stad komt anders tot stand

LINEAIR
WORDT CYCLISCH

Continue aanpassen
De slimme stad vraagt ruimte voor experi
menten, maar biedt tegelijk de mogelijkheid
sneller in te spelen op veranderingen. Dit komt
onder meer door de beschikbaarheid van grote
hoeveelheden real-time informatie. Dat vergt
op zijn beurt weer een meer cyclische manier
van beleidsvorming. Eentje waarin vernieuwing
steeds wordt teruggekoppeld, tijdelijkheid
steeds meer een plek krijgt en er wordt gewerkt
met prototypes, kleine iteraties en experi
menten.

Borgen van publieke belangen
Verbinden is een vaak gehoord sleutelwoord
wanneer er wordt gesproken over de rol van
overheden bij Smart Cities. Zij kunnen kansen
aan kennis koppelen en projecten opschalen
en professionaliseren.
Maar waar het gaat om bijvoorbeeld ruimte
bieden voor experimenten en stimuleren van
innovatie en vernieuwing, ontstaan tegelijk
ook vragen over de borging van publieke
belangen. Rechtsgelijkheid, toegankelijkheid
en veiligheid zijn daarbij belangrijke aspecten.
Daarnaast kunnen overheden grotere wensen
en doelen op de lange termijn bepalen.
Hoe de slimme stad er in de toekomst uit ziet,
wordt dan ook voor een groot deel bepaald
door expliciete en impliciete politieke of
beleidsmatige keuzes.
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from linear to multiples

VERHAALLIJN 3

In steden ontstaan complete hergebruik
structuren: verzamelen, leasen, repareren 
en uitwisselen van goederen, materialen en
grondstoffen. Dat betekent ook dat comple
mentaire functies dichter bij elkaar worden
georganiseerd op plekken waar grondstoffen
en kennis aanwezig zijn. Het idee van productie
en ‘de fabriek’ transformeert van massaproduc
tie naar serieproductie: iedereen kan zijn eigen
product personaliseren. Tegelijkertijd zien
we sociale processen ontstaan waar informatie
en innovatie open gedeeld wordt. Dit heeft
gevolgen voor de productie en logistiek van
producten:

• Productie vindt meer in de stad plaats:
3D-printen is sterk gekoppeld aan kennis
en creativiteit en daardoor met name
een stedelijk fenomeen.
• Logistieke systemen veranderen: de grondstoffen komen de stad in, producten worden
lokaal geproduceerd en vervoerd. De wereld
wijde logistiek gaat virtueel via het internet.
Ship info, not stuff.
• Het printen van een huis is geen uit
zondering meer. In de bouwsector zullen
de gevolgen daarvan groot zijn.

programmeerbare materie
algen
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ATELIER STAD
Ontwerpend onderzoek ondersteunt
integrale, vraaggestuurde Smart City-ontwikkeling

UITGELICHT:

CASUS ASSEN
De aanwezige openbare ruimte en gebouwen,
de multimodale bereikbaarheid en de ligging
naast het centrum maken het studiegebied
in Assen de ideale plek voor allerlei ruimtelijke
programma’s. Deze zijn echter vaak seizoensgebonden. Een business case voor permanente
huisvesting is niet haalbaar. De gebieds
ontwikkeling kan inspelen op deze tijdelijke
ruimtevraag. En zo kan het gebied zich
ontwikkelen tot een hybride typologie van
(slim) evenemententerrein en (slimme) stad.

De introductie van hoogwaardige technolo
gie in het gebruik en beheer van de stedelijke
omgeving neemt een enorme vlucht.
Bij gemeenten groeit de behoefte aan
opschaling en een meer integrale, vraag
gestuurde benadering. IenM biedt mogelijk
heden om samen met gemeenten de kansen
en opgaven van Smart Cities onderscheidend
te verkennen via ontwerpend onderzoek.
Vanuit een samenhangende ruimtelijke
analyse zoeken we naar ruimtelijke strate
gieën als dragers voor een adaptieve aanpak.
Deze verkenningen leiden ook tot meer
inzicht in de ruimtelijke effecten van
technologische toepassingen in het stedelijk
gebied. De kennis daarover is tot nu toe
echter beperkt. Veel gemeenten vragen zich
af hoe je hierop kunt inspelen? En hoe
je jezelf kunt voorbereiden op de positieve
en negatieve effecten ervan. Vanuit een
pragmatische toepassing vult ontwerpend
onderzoek inzichten uit wetenschappelijke
onderzoeken, trendwatching en (internatio
nale) studies aan.

Atelier Stad is een
programma voor ontwerpend onderzoek op
het vlak van stedelijke
vraagstukken
Ontwerpend onderzoek
Atelier Stad is een programma voor ontwerpend
onderzoek op het vlak van stedelijke vraag
stukken. In deze aanpak staat ontwerp centraal:
de methode om met visuele technieken

analyses te maken, belangen te inventariseren
en verbanden te onderzoeken. Ontwerpend
onderzoek initieert een creatief proces waarin
stakeholders gezamenlijk innovatieve oplos
singen ontwikkelen. Atelier Stad is daarmee
expliciet gericht op co-creatie; een proces
dat ruimtelijke strategieën verkent en de basis
kan vormen voor samenwerking in allianties.
De ontwerper faciliteert en stimuleert
het werkproces.

Een integrale benadering
Atelier Stad is een zelfstandig programma dat
andere projecten, zoals beleidsverkenningen,
ondersteunt. Voor de periode 2013-2015 heeft
Atelier Stad zich verbonden met de beleids
verkenning Smart Cities. Speciaal hiervoor
wordt een integrale benadering ontwikkeld die
is afgeleid van het concept ‘stedelijk metabo
lisme’. Deze benadering is gericht op specifieke
ruimtelijke aspecten van ketens. Denk aan
de stromen in fysieke netwerken van afvalwater
en energievoorziening, maar ook aan trans
portsystemen en locaties van voorzieningen.
Het zoeken naar slimme(re) oplossingen binnen
de ketens of slimme combinaties tussen
de stromen vormt de opstap naar mogelijke
ruimtelijke strategieën. Deze benadering biedt
een praktisch instrument om complexe fysieke
opgaven te analyseren en is uitgewerkt in het
‘Kompas’ (pagina’s 10-11).

Werksessies
Voor de beleidsverkenning Smart Cities heeft
IenM samengewerkt met Amsterdam, Delft,
Assen en Eindhoven. In 2015 volgen werksessies
met andere steden. De praktijkverkenning
is gericht op een concrete gebiedsopgave.
De analyse van de deelopgaven beziet deze
opgaven op verschillende ruimtelijke schaal
niveaus. IenM verleent de opdracht voor het
ontwerpend onderzoek aan een zelfstandig

UITGELICHT:

CASUS AMSTERDAM
ZUIDOOST
Aan de hand van de Trias Mobilica
werd voor Amsterdam Zuidoost
een strategie ontwikkeld voor een
optimale balans tussen de kwaliteit
van mobiliteit en omgeving.
Stap 1 is het verminderen van de
vraag naar mobiliteit door in te zetten
op Het Nieuwe Werken en het ontwikkelen van buffercapaciteit voor
de infrastructuur. Dit kan via tijdelijke
programmering van ongebruikte
infrastructuur en publieke ruimte.

Stap 2 is het veranderen van mobiliteit
door het stimuleren van alternatieven
voor de auto: lopen, fietsen, autodelen
en overstappen op OV. Dit gebeurt via
apps, OV-fietsen en autodeelcommunities in combinatie met ruimtelijke
randvoorwaarden, zoals aantrekkelijke
en sociaal veilige publieke ruimte,
veilige fiets-/wandelpaden en gratis
parkeerplaatsen bij de entree voor
autodelers.
Stap 3 is de verduurzaming van
transportmiddelen door onder meer
het stimuleren van de aanschaf van
duurzame voertuigen en brandstof.
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ontwerper die de onderzoeksmethode goed
beheerst. Deze ontwerper gaat vervolgens om
tafel met vertegenwoordigers van de gemeente.
Samen leggen zij de basis onder de analyse van
de fysieke stromen.
De volgende stap is een workshop met de
gemeente. Deze bestaat uit twee onderdelen:
een presentatie van de (basis)analyse, die is
opgesteld onder regie van de ontwerper,
en enkele deelworkshops. In de deelworkshops
gaan ongeveer vijftien stakeholders met elkaar
in gesprek over de inzichten uit de analyse.
Met elkaar ontwikkelen zij mogelijke strate
gieën. De ontwerper verwerkt de zo verzamelde
inzichten tot een geheel en spreekt dit door
met de vertegenwoordigers van de gemeente.
Ten slotte volgt er een beeldend verslag met
een illustraties van de resultaten.
Ondanks de korte doorlooptijd van de werkses
sies, laten de resultaten zien dat er in korte tijd
veel bereikt kan worden. De vrije denkruimte
in de workshops blijkt een beproefde methode
om snel met stakeholders tot interessante
inzichten te komen. In het dagelijkse stramien
is vaak geen ruimte voor vrije denkoefeningen,
waardoor de ruimte voor innovatie en creatief
denken beperkt blijft. Veel deelnemers gaven
aan dat de werksessies nieuwe manieren hebben
gegeven om naar de ruimtelijke opgaven
te kijken en naar mogelijke partners om mee
samen te werken aan concrete initiatieven.
Ook binnen de betrokken gemeenten helpt het
ontwerpend onderzoek om invulling te geven
aan een cross-sectorale aanpak. Zo’n aanpak
over de sectoren heen is nodig omdat
veel ruimtelijke ontwikkelingsprojecten stil
zijn gevallen door de economische crisis.
Smart Cities bieden nieuwe mogelijkheden
voor een adaptieve aanpak met allianties van

stakeholders om de transitie van de steden
invulling te geven. Zo is te voldoen aan
de demografische dynamiek en vraag naar
een hogere kwaliteit van de leefomgeving.
Atelier Stad levert met ontwerpend onderzoek
een bijdrage aan een gedeeld inzicht in het
functioneren van de fysieke omgeving en
het gezamenlijk ontwikkelen van flexibele
optimalisatie- en efficiëntiestrategieën.

Living Labs zijn
showcases waar
innovaties zichtbaar
en te ervaren zijn
Living Labs
De resultaten uit de eerste reeks werksessies
zijn enthousiast ontvangen. Zij leiden in
een aantal situaties al tot vervolginitiatieven.
Atelier Stad heeft mede tot doel initiatieven op
gang te helpen voor zogenaamde Living Labs:
gebieden waar verkenningen ook echt leiden
tot praktijktoepassingen. Deze testsites zijn
nodig om te onderzoeken welke experimen
teerruimte er in de praktijk nodig is. Tegelijker
tijd zijn de Living Labs showcases waar innova
ties zichtbaar en te ervaren zijn. Dat is belangrijk
ter ondersteuning van de export van onze
kennis en vaardigheden in het ontwikkelen van
slimme verstedelijkingsstrategieën. Alleen een
innoverende en internationaal aansprekende
thuismarkt vergroot de kansen van de econo
mische diplomatie. In samenloop met het
EU-voorzitterschap en de volgende Innovatie
Estafette zou het voorjaar van 2016 de ideale
periode zijn om deze Living Labs op te starten.

UITGELICHT:

CASUS EINDHOVEN
Samen met de gemeente Eindhoven
en de corporatie Woonbedrijf zijn in
de wijk Eckhart ontwerpsessies
georganiseerd rondom drie thema’s:
1. Zorg & Wonen: Bewoners worden
ouder, hoe maak je een levensloopbestendige wijk?
2. Energie: Hoe kan de wijk worden
ingezet voor energieproductie?
3. Openbare ruimte: Hoe kan de
(groene) openbare ruimte meer
waarde krijgen voor alle bewoners
van de wijk?

Vanuit deze overkoepelende thema’s
zijn een zestal concrete, samenhangende ideeën ontwikkeld die gericht
zijn op een – deels tijdelijke – innovatieve inrichting/gebruik van de openbare ruimte, slimme transformatie
van gebouwen en energievoorziening.
Om de stap van ideeën naar concrete
uitvoering te krijgen is een nieuw
instrument ontwikkeld om draagvlak
en eigenaarschap bij allianties van
bewoners en/of bedrijven te ontwikkelen en te borgen: de waardekaart.

UITGELICHT:

CASUS DELFT
De samenwerking tussen Delft en
Greenport biedt kansen voor
verbetering van het metabolisme
van de regio. Hierbij kan Delft de rol
vervullen van cluster voor biobased
science en technologie op haar
Kennisas. De ontwikkeling van
een multimodale hub bij Delft-Zuid
biedt de mogelijkheid om Greenport
multimodaal te ontsluiten. De fysieke
verbinding tussen de Kennisas en
Greenport biedt verder kansen voor
nieuwe samenwerkingen tussen

bedrijven, kennisinstituten en
onderwijsinstellingen. Green Hub
Delft-Zuid biedt de ideale condities
voor het uitwisselen van kennis,
werknemers, innovatie, technologie,
energie en biomassa in de regio.
De hub kan zich vervolgens door
ontwikkelen tot nieuwe marktplaats:
een ontmoetingsplek voor kennis en
innovatie. Healthy City Lab, Bioprocessor
Delft-Noord en TIC Labspace zijn
potentiële voorbeelden van deze
marktplaatsen.
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KNOOPPUNTEN
EN MARKTPLAATSEN
Smart Cities volgens Ton Venhoeven
Ton Venhoeven heeft in opdracht van IenM werksessies met Amsterdam, Assen en Delft
begeleid in het kader van Atelier Stad. Venhoeven werkt ook elders in binnen- en buitenland
aan (slimme) verstedelijkingsstrategieën. Op basis van deze ervaringen doet hij aanbevelingen
voor een integrale, gebiedsgerichte Smart City-aanpak.

De Nederlandse traditie met een geïntegreerde,
adaptieve ruimtelijke planning biedt – mede op
basis van ontwerpend onderzoek - volop
mogelijkheden voor een geavanceerde aanpak
om steden beter te laten functioneren.
Ton Venhoeven, architect en stedenbouw
kundige bij VenhoevenCS, bepleit hiermee een
eigen Smart City-benadering die ook kansen
biedt voor export van kennis. Stimulerings
beleid is nodig om de vele kansen te benutten
en initiatieven optimaal te laten renderen.
Nieuwe technieken en ICT zijn al verregaand
geïntegreerd in onze steden. De digitale
revolutie heeft op termijn een ingrijpende
invloed op onze leefomgeving. Toch, stelt
Venhoeven, is er nog veel onduidelijk.
Zo hanteert niet iedereen dezelfde benadering
en ambitie. ‘Sommigen stellen technologie
centraal, anderen juist ecologie of de circulaire
economie. Soms staat de verbetering van
de leefkwaliteit centraal of het vergroten van
de invloed van burgers en bedrijven.’ Volgens
Venhoeven is juist een combinatie van deze
invalshoeken nodig om innovatieve techno
logieën en initiatieven bij te laten dragen
aan economisch vitale, gezonde, duurzame
en aantrekkelijke steden. De complexiteit van
bestaande steden vereist in zijn ogen een eigen
planningmethodiek waarin de betere benutting
en integratie van fysieke deelsystemen centraal
staat.

Opkomst
‘Mensen beschikken over steeds meer kennis
en informatie, zij organiseren zich op andere
manieren dan voorheen en traditionele
machtsstructuren worden vervangen door
laagdrempelige, geëmancipeerde netwerken

die gebruik maken van de nieuwste informatieen communicatietechnieken. Het Smart Cityconcept kan de innovatieve technologie
en nieuwe vormen van maatschappelijke
zelforganisatie verbinden met de ruimtelijke
opgaven om stromen en ketens duurzaam
te beheren’. Deze potentie ziet hij vertaald
in de hoge verwachtingen voor Smart Cities.
‘Door deze informatierevolutie wordt verre
gaande emancipatie van burgers en decentra
lisatie van macht en beleid mogelijk, met grote
gevolgen voor bijvoorbeeld energievoorziening,
mobiliteit, maakindustrie, dienstverlening,
voedselvoorziening, gezondheidszorg en
ruimtelijke ordening’. Tijd dus om het concept
op te pakken en verder te ontwikkelen.

De digitale revolutie
heeft op termijn een
ingrijpende invloed
op onze leefomgeving
We dienen volgens Venhoeven ook oog te
hebben voor ongewenste ontwikkelingen:
‘De nadruk ligt nog teveel op kansen en voordelen op de lange termijn. Bij een ongecon
troleerde ontwikkeling kunnen steden ook
slechter gaan functioneren, de infrastructuur
kan vastlopen en de gezondheid kan negatief
beïnvloed worden’. We moeten ook oog
houden voor de privacygevoelige kanten
van Big Data en monopolieontwikkeling door
gebrekkige marktwerking, bijvoorbeeld bij
het verhandelen van datapakketten.

Voorwaarden

Strategie

Totaaloplossingen werken niet, zeker niet in
dit deel van de wereld. Steden zijn complexe en
open systemen waar cycli van opkomst, bloei en
verval gelijktijdig en naast elkaar plaatsvinden.
We dienen oog te hebben, meent Venhoeven,
voor de vele deelsystemen en lagen waaruit
onze leefomgeving bestaat. De uitdaging waar
we voor staan is om de vele deelsystemen en
modellen in de verschillende lagen goed met
elkaar te verbinden zodat kansen voor optimali
saties en risico’s op conflicten helder in beeld
te brengen zijn. Om werkelijk slimmere steden
te ontwikkelen is een eigen benadering nodig
die inspeelt op de behoeften van Nederlandse
steden en regio’s. Ons vertrouwde concept
van geïntegreerde ruimtelijke planning met
bijbehorende lagenbenadering, publieks
participatie en vorming van maatschappelijke
allianties kan hierbij zeer behulpzaam zijn.

Op elk schaalniveau zijn kansen voor verbete
ring van het stedelijk metabolisme door het
verbinden van verschillende sectorale lagen,
zoals water, energie, economie, afval, grond
stoffen en gebouwen. Deze verbindingen
worden inzichtelijk door digitalisering en het
Internet of Things. Dankzij ICT is een andere verhouding mogelijk tussen lokale (kleinschalige),
regionale en bovenregionale (grootschalige)
systemen en hun beheer. De combinatie van
vele kleine, middelgrote en grote systemen,
zorgt voor robuuste en duurzame samenge
stelde systemen. Deze hybride systemen maken
besparingen mogelijk en vergroten de duur
zaamheid en aantrekkelijkheid van de steden.
Burgers en bedrijven krijgen zo daadwerkelijk
meer invloed op de kwaliteit van hun leefom
geving. Een succesvolle Smart City-strategie
is volgens Venhoeven daarom gebaseerd op vier
facetten die, alleen als ze in samenhang worden
beschouwd, tot een echt slimme verstedelijking
kunnen leiden. Zo kunnen waardevolle
maatschappelijke belangen en ambities ook in
de toekomst worden verwezenlijkt:
• De verantwoordelijkheid voor de ontwikke
ling van hoogwaardige technologie, zoals
sensortechnologie, apps en 3D-printen, ligt
bij kennisinstellingen, industrie, bedrijfs
leven en burgers. Overheden zijn belangrijk
bij het vaststellen van bindende doelen,
standaarden voor ontwikkeling en inpassing
van de technologie in steden.
• Op alle schaalniveaus en voor alle soorten
stromen zijn netwerken nodig die robuust
en flexibel zijn; de overheid zal facilitator
zijn voor goed functionerende netwerken.

Om de mogelijkheden van innovatieve technologieën en nieuwe vormen van maatschappe
lijke zelforganisatie te kunnen verbinden met
de ruimtelijke opgaven om stromen en ketens
duurzaam te beheren, moet aan drie voorwaar
den worden voldaan:
• Slimme ordening van infrastructuur,
bebouwing en openbare ruimte.
• Slim gebruik van intellectueel en sociaal
kapitaal.
• Slimme inzet van ICT en Smart Citytechnologie.
Venhoeven: ‘Voor mij zijn dit drie randvoor
waarden waarmee slimme steden optimaal
gebruik kunnen maken van de schaarse
middelen die nodig zijn voor wonen, werken
en recreëren.

11:34
16/12/2014
TON VENHOEVEN
DIRECTEUR VENHOEVENCS ARCHITECTURE
& URBANISM
STELLING:
DE SMART CITY IS EEN PLEK WAAR STROMEN
VAN ECONOMIE, WATER, VOEDSEL, ENERGIE,
GOEDEREN EN MENSEN SAMENSMELTEN.
VISIE:
SMART CITIES VERBINDEN DE MOGELIJKHEDEN
VAN INNOVATIEVE TECHNOLOGIEËN EN
NIEUWE VORMEN VAN MAATSCHAPPELIJKE
ZELFORGANISATIE MET DE RUIMTELIJKE
OPGAVEN IN DE STAD.
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• Alliantievorming is belangrijk voor het
stedelijk beheer. Een goede beschikbaarheid
en vrije uitwisseling van data is daarbij
belangrijk.
• Belangrijk is ook een actieve koppeling
tussen maatschappelijke belangen, ambities
en concrete doelstellingen. Slimme
investeringen kunnen, door combinaties
van functies, bijdragen aan een duurzame
economie en tegelijk de quality of life
verbeteren.

Succes
Een actieve, stimulerende en faciliterende rol
van de overheid is cruciaal. De overheid
ondersteunt projecten en initiatieven in deze
ontwikkeling via onderzoeksprogramma’s,
maar vooral ook met het beschikbaar maken
van data. Zij moet zich daarnaast richten op
aanpassen van bestaande en het maken van
nieuwe regels, procedures en protocollen,
voorlichting en educatie. De verbindende rol
van integrale, gebiedsgerichte planning en
ontwerpend onderzoek in opdracht van overhe
den, gericht op het verbinden van sectoren,
schalen en kennis, speelt in de strategie
die Venhoeven voor ogen staat een belangrijke
rol: ’Internationaal zijn er op ruimtelijk gebied
nog weinig inzichten in maatschappelijke
kansen en bedreigingen van Smart Cities.
Dat vind ik opvallend. Juist door hierin te investeren, kan de overheid ons land een kennis
voorsprong geven.’

Uitdaging
Om daadwerkelijk een kennisvoorsprong
te behalen en op Smart City-gebied de nodige
ervaring op te doen, dicht Venhoeven
de (Rijks)overheid een belangrijke rol toe.
Hij onderscheidt daarbij drie hoofdlijnen.
Ten eerste is er een andere vorm van planning
en ruimtelijkeordeningsbeleid nodig.
Een vorm vooral gericht op het verbeteren
van de connectiviteit, het verduurzamen van
de mobiliteit, het ontwikkelen van hubs en
marktplaatsen – mede om de buffercapaciteit
bij knooppunten te vergroten - en het bieden
van ruimte voor meervoudig gebruik.
De kwaliteit en compatibiliteit van de afstem
ming van centrale en decentrale systemen en
netwerken, bijvoorbeeld in de energiesector,
blijft een zaak van overheden en netwerk
beheerders.
Door het koppelen van top down-planning en
-regelgeving aan bottom up-initiatieven kunnen
we succesvolle initiatieven beter opschalen en
noodzakelijke planningsingrepen lokaal beter
laten landen zoals bijvoorbeeld blijkt bij het
programma ‘Ruimte voor de rivier’. Koppeling
van overheidsplanning aan lokale initiatieven
vormt een grote stap in de richting van een
circulair stedelijk functioneren. Er is nog veel
winst te behalen op het gebied van leefkwaliteit
en gezonde leefomstandigheden. Daarbij zijn
proactieve burgers, nieuwe coöperaties,
cross-sectorale samenwerking, nieuwe
allianties en crowdsourcing sleutelbegrippen.
Overheden treden op als partner en facilitator.

De opschaling van
Smart City-initiatieven
vereist een betrouwbare overheid

van een vooraf veronderstelde marktvraag.’
Wat overigens niet betekent dat invloeden van
buiten het gebied, ontwikkelingen in de tijd
en noodzakelijke ingrepen op netwerkniveau
buiten beeld blijven. Deze experimenten
zoeken synergie tussen actoren; investerings
stromen die voorheen gescheiden waren,
zijn dan cross-sectoraal te combineren en zo
rendabel te maken.

De opgaven in onze steden vragen ten tweede
om een ‘eigen’ Smart City-aanpak. Onze open
Nederlandse handelscultuur en plannings
traditie (Dutch Approach) bieden hiervoor een
mogelijkheid die zich sterk onderscheidt van
de veelal technologisch georiënteerde,
gesloten systemen en platforms die in andere
delen van de wereld opkomen. De overheid
kan in aanvulling hierop open (data)systemen,
standaarden en praktische tools (zoals serious
gaming, decision support systems en financiële
modellen) inzetten.
Samen met stakeholders kunnen overheden
ontwerpend onderzoek inzetten om bij
gebiedsgerichte opgaven de scope van een
slimme strategie te bepalen. Volgens Venhoeven
moeten we experimenteren met nieuwe
vormen van samenwerking tussen burgers,
bedrijven, kennisinstellingen en overheden:
‘In de Living Labs en show-caseprojecten is het
van groot belang de bestaande complexiteiten
en activiteiten, en de energie van actoren in een
gebied als uitgangspunt te nemen in plaats van
eerst een masterplan te ontwikkelen op basis

Ten slotte vereist de opschaling van Smart
City-initiatieven een betrouwbare overheid.
Alleen zo zijn grote en kleine investeerders te
bewegen tot concrete initiatieven. Venhoeven
acht een breed gedragen langetermijnvisie en
roadmap zeer gewenst. Lokale initiatieven zijn
daarnaast vaak geholpen met aantrekkelijke
incentives in de vorm van belastingvrijstel
lingen en subsidies. Voor grote projecten is
strategische samenwerking (ook met het Rijk)
en intersectorale afstemming van beleid
onontbeerlijk om tot succesvolle opschaling
te komen. Internationaal is Smart City een
belangrijk thema, met grote maatschappelijke
en economische belangen. Het is dus belang
rijk dat IenM, EZ en andere ministeries goed
met elkaar samenwerken en initiatieven
praktisch ondersteunen. Samenwerking in
Europees verband is nodig om kennisontwikke
ling te stimuleren en regelgeving te stroomlij
nen. Een gemeenschappelijke inspanning biedt
naast directe maatschappelijke baten zeker een
kennisvoorsprong en daarmee substantiële
exportkansen.

KLEINSCHALIG
EN VERBINDEND
Smart Cities volgens Rogier van den Berg
Veranderende verhoudingen tussen burgers, bedrijven en de overheid leiden tot optimalisatie van bestaande steden.
Rogier van den Berg was betrokken bij drie discussiebijeenkomsten die IenM rondom de Innovatie-estafette organiseerde
en heeft samen met Duzan Doepel de casus Eindhoven uitgevoerd voor Atelier Stad. Hij gelooft dat Smart Cities succesvol kunnen zijn als alle betrokkenen een andere houding aannemen en samenwerken om via kleine interventies grote
efficiencyverbeteringen te bereiken. Daarbij kan Nederland internationaal zelfs een voortrekkersrol op zich nemen.

Meer invloed op de leefomgeving in je stad
en efficiëntere stedelijke systemen. Dat zijn
volgens Rogier van den Berg wezenskenmerken
van Smart Cities. Maar let op, stelt hij:
‘Smart Cities zijn een middel, geen doel. Ik zie
het als concept waarmee we anders kijken naar
het gebruik van de stad en naar onderlinge
relaties van alle belanghebbenden in de stad.’
Natuurlijk is er wel een doel achter de ont
wikkeling van Smart Cities. Van den Berg:
‘Om steden schoner, veiliger, beter bereikbaar
en attractiever te maken. Dat kan door de inzet
van nieuwe technologie en data. Ook de participatiesamenleving is van belang voor deze
steden; zij vinden zichzelf steeds opnieuw uit.
En het mooie is, kennisontwikkeling en innovaties rond Smart Cities kunnen de economie
aanjagen. Want vergeet niet dat de stad
wereldwijd inmiddels de grootste vestigings
plaats is van mensen en bedrijven.’

Opkomst
Dat Smart Cities wereldwijd in opkomst zijn,
verbaast Van den Berg niet: ‘Het past in het
huidige tijdgewricht. De relatie tussen burger,
overheid en markt verandert. De burgers en
ondernemers claimen steeds meer invloed op
hun omgeving.

En omdat informatie steeds sneller tot
hen komt, kunnen zij makkelijker reageren
en de overheid ter verantwoording roepen.
Het gevolg is steeds betere afstemming tussen
vraag en aanbod.’
Deze ontwikkelingen leiden tot optimalisatie
van bestaande steden. En dat is de Smart City.
Een slimme stad die zich kenmerkt door
kostenbesparing, verminderde milieubelasting,
verbeterde doorstroming, effectief gebruik van
grondstoffen, vergrote sociale betrokkenheid
en verbeterde dienstverlening.

Richt je op
de bestaande stad
en niet langer op
uitbreiding ervan

ervan. Zorg voor een innovatieve verbinding
tussen hightech en lowtech. Dat schept ruimte
voor innovaties die de economie aanjagen
en die zorgen voor een betere levenskwaliteit.’
Daarnaast ziet Van den Berg drie voorwaarden
voor het welslagen van Smart Cities: een open
overheid, nieuwe technologie en crosssectorale
samenwerking en educatie: ‘De overheid stelt
zich open en daagt burgers en ondernemers
met opendatabeleid uit om dienstverlening
in de stad te verbeteren. Virtuele stromen van
informatie zijn steeds bepalender voor fysieke
stromen in de stad. Responsieve systemen,
open datasets en wisdom of the crowd versterken
elkaar om zo de veiligheid, mobiliteit
en persoonlijke dienstverlening te verbeteren.
De meeste innovaties zijn een combinatie
van proces, productontwikkeling, ICT
en governance. Dit is aan te jagen met cross
sectorale samenwerking en betere uitwisseling
tussen alfa- en bètaopleidingen.’

Strategie
Voorwaarden
Van den Berg roept overheid en markt op een
andere houding aan te nemen zodat Smart
Cities succesvol kunnen zijn: ‘Richt je op de
bestaande stad en niet langer op uitbreiding

Alleen door aanpassing van hun strategie
kunnen burger, overheid en markt Smart Cities
beter laten functioneren. Van den Berg ziet
zeven aspecten van slimme steden. ‘Ten eerste
komt de burger aan zet. Naar de overheid

kijken als je iets wilt, is voorbij. De participatie
samenleving legt het initiatief bij de burger.
Zo ontstaat dienstverlening op maat zonder
overheidsbemoeienis. In de tweede plaats
kunnen burger, overheid en markt energie
stromen optimaliseren via duurzame energie
bronnen en energiebesparende incentives.
Samenwerking leidt tot nieuwe collectieve
systemen die anders ondenkbaar zijn.’

Zorg voor een
innovatieve
verbinding tussen
hightech en lowtech
Het derde aspect dat Van den Berg noemt,
is zorg. Nieuwe technologie leidt tot efficiënte
zorg op afstand: ‘Ook hier zorgt nieuwe
technologie voor onvermoede mogelijkheden,
zoals patiënten die zelf data over hun gezond
heid verzamelen. Het bespaart veel tijd,
de kwaliteit van de zorg verbetert en mensen
kunnen langer thuis blijven wonen.’
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Veel hedendaagse steden lijden onder
congestie, verbetering van mobiliteit is dus
een belangrijk vierde aspect waarop burger,
overheid en markt de handen ineen slaan.
Net als op het gebied van de openbare ruimte,
waar entrepreneurs en bewoners de overheid
vervangen als het gaat om beheer en program
mering. Het zesde aspect dat Van den Berg
oppert, is veiligheid. Hier bieden de nieuwste
datatechnologieën grote voordelen, zoals in
Rio de Janeiro waar het Rio Operations Center
informatie van dertig overheidsdiensten bijeen
brengt. Het biedt niet alleen nieuwe inzichten
in het functioneren van de stad, het helpt
ook bij het oplossen van problemen. Van het
terugdringen van criminaliteit tot tijdige
evacuatie bij noodweer.

De nieuwe verhoudingen tussen markt,
burger en overheid
spelen een cruciale rol
Ook Van den Berg spreekt over het meta
bolisme van de stad: het geheel van stromen
dat, geoptimaliseerd, zorgt voor een efficiënt
functionerende stad. ‘De nieuwe verhoudingen
tussen markt, burger en overheid spelen
een cruciale rol in het optimaal functioneren
van Smart Cities. Er zijn andere aanbestedings
vormen, nieuwe planprocessen en een andere
organisatie van de overheid nodig. Maar bovenal
is verbondenheid met de eigen omgeving nodig
om burgers en bedrijven met de overheid
te laten samenwerken en met elkaar projecten
op te schalen tot het niveau van de hele stad.’

Succes
Smart Cities gaan niet over ruimtelijk ordenen
met ingrijpende interventies, met grote
gebaren; ze gaan juist en vooral over gebieds
gericht verbinden. Innovatieve planvorming

en financiering hebben een sleutelrol. Zo kan
ruimtelijke ordening het verbindende element
zijn tussen vernieuwende ideeën en opnieuw
doordachte processen. Van den Berg:
‘Zo ontstaan er nieuwe vormen van gebruik
en van verbeterde ruimtelijke inrichting door
kleine interventies. En daarin ligt het succes
van Smart Cities besloten.’

Uitdaging
Hoe bereiken we die aangepaste samenwerking
tussen burger, overheid en markt die via kleine
interventies en innovaties de stad voortstuwen
tot een efficiënt geheel? ‘De Smart Cities
worden gemaakt met veel meer partijen dan
in de traditionele gebiedsontwikkeling’, zegt
Van den Berg stellig. ‘De uitdaging is te komen
tot gebiedsontwikkeling nieuwe stijl, waar vastgoedontwikkeling niet langer het centrale doel
is, maar waar het draait om de gebruiker, om
kostenbesparing en duurzaamheidsprestaties.
De focus verschuift van tijdelijke exploitatie
naar zowel levensduur als toekomstwaarde
die onze keuzes bepalen.’
En dat vergt een andere planningspraktijk van
de overheid: langetermijndenken, de blik
gericht op de partners in het proces en de
capaciteit hebben om crosssectorale innovaties
te kunnen stimuleren en faciliteren. En juist
hier ligt een taak voor de nationale overheid,
meent Van den Berg: ‘In overleg met andere
departementen kan de nationale ruimtelijke
ordening starten met een onderzoeksprogram
ma naar de prestaties van onze huidige steden
en de mogelijkheden om tot Smart Cities
te komen. Een benchmark waarin we verschil
lende dingen in kaart brengen: het metabo
lisme van de stad en de stromen hulpbronnen,
mensen, goederen, informatie en kapitaal die
de stad in en uitgaan. Ook de achterliggende
krachtenvelden en waarden moeten we
inzichtelijk maken door de toegang tot data
open te stellen. Alleen zo kunnen we, net als in
het Rio Operations Center, prestaties van onze
steden meten en nieuwe trends en overlappen
daarin analyseren.’
De nationale benchmark die Van den Berg

voorstelt, kan Nederland een voortrekkersrol
geven in Europa als het gaat om analyseren van
stadsprestaties. Zeker als de kennis, opgedaan
in de over ons land verspreide Living Labs,
proeftuinen van onderzoek naar nieuwe
planprocessen en technologie, erbij betrokken
wordt. ‘Dit leidt tot een kruisbestuiving die
deze twee verschillende terreinen combineert.
De nationale benchmark gaat om onderzoek,
analyse, vergelijkbaarheid. De Living Labs gaan
om toepasbaarheid en opschalen van projecten
en processen. In de Living Labs worden concepten uit de benchmark getest in de praktijk.’

In de Living Labs
worden concepten uit
de benchmark getest
in de praktijk
Het mooie aan de Living Labs is, dat zij kunnen
fungeren als praktische showcases van
nationale expertisegebieden als water, integraal
werken en ICT. Daar komt bij, stelt Van den
Berg, ‘dat de proeftuinen overal ter wereld na te
maken zijn. Tegelijk is de nationale benchmark
een prachtig uithangbord voor onderzoek,
analysemethoden, visualisatietechnieken,
real-time dataprocessing en gaming.’
Zeker voor onderwerpen als mobiliteit en
klimaatverandering is dit belangwekkend:
‘Dit zijn per slot van rekening vraagstukken die
zich uitstrekken tot ver voorbij de stadsgrenzen
en zelfs de landsgrenzen. In dat opzicht kan
overigens de Randstad als een Smart City Holland
een goed idee zijn. Dat is immers een regio
die qua omvang en inwonertal vergelijkbaar
is met de grotere Europese metropolen.
Dan moeten we wel het ruimtelijke-ordenings
principe volkshuisvesting loslaten ten faveure
van vraagstukken als klimaatverandering
en milieukwaliteit als ordenende principes.
Het lijkt me het proberen waard.’

14:54
28/08/2014
ROGIER VAN DEN BERG
ARCHITECT EN STEDENBOUWKUNDIGE
BIJ SMARTCITYSTUDIO EN SMARTCITYARCHITECTS.
STELLING:
NIEUWE ONTWIKKELINGEN LEIDEN
TOT OPTIMALISATIE VAN BESTAANDE
STEDEN, DAT IS DE SMART CITY.
VISIE:
ALLEEN DOOR AANPASSING VAN HUN
STRATEGIE KUNNEN BURGER,
OVERHEID EN MARKT SMART CITIES
BETER LATEN FUNCTIONEREN.
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OVERHEID & OPEN DATA
Een stap richting Smarter Cities
Data en informatie zijn niet meer weg te denken uit de stad. De technologie ontwikkelt zich snel en biedt continu
nieuwe mogelijkheden om informatie te verzamelen, te verspreiden en te raadplegen. ICT heeft thans een vaste
positie in het dagelijks leven. De nieuwe toepassingsmogelijkheden van data die hiermee ontstaan,
kunnen oplossingen bieden voor maatschappelijke vraagstukken. De rijksoverheid is zich bewust van de kansen
die dit ook voor haar met zich meebrengt. Zij voert daarom een actief opendatabeleid.

Overheidsdata openbaar maken is een wereldwijde trend die past in het streven van overheden zich transparant en open op te stellen.
Een belangrijke mijlpaal in dit streven is het
ondertekenen van het Memorandum on Transparancy and Open Government door president
Obama in 2009. In reactie hierop werd in
Europa door Eurocommissaris Kroes sinds
2010 een actief opendatabeleid gevoerd, onder
de noemer ‘Digitale Agenda voor Europa’.

Data van gemeenten,
provincies, waterschappen en aan
de overheid gelieerde
organisaties
vallen ook onder
het begrip open data
Met de herziening van de richtlijn ‘Hergebruik
van Overheidsinformatie’ voert de Europese
Unie de druk op om nationaal opendatabeleid
aan te passen. Gold voorheen nee, tenzij als
motto bij het beschikbaar stellen van overheidsinformatie, nu is sprake van ja, tenzij. Dit houdt
in dat alle overheidsdocumenten openbaar
beschikbaar gesteld moeten worden, tenzij ze

als niet-openbaar zijn aangeduid in het kader
van de nationale wetgeving. Alle lidstaten
moeten deze richtlijn op 18 juli 2015 geïmple
menteerd hebben.
Nederland blijft niet achter en ontwikkelt in 2011
DigitaleAgenda.nl. Hierin benadrukt zij de
potentie van open data voor economische groei
en innovatie. Het vrijgeven van overheidsdata
kan grote voordelen met zich meebrengen,
zowel in het generen van nieuwe business als in
het creëren van maatschappelijke meerwaarde.
Piet Hein Donner, toenmalig minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
benadrukte daarbij de economische waarde
en het maatschappelijk belang van open data.
Ook de minister van Infrastructuur en Milieu
Melanie Schultz-van Haegen benadrukt de
potentie van open data; haar data moet begin
2015 allemaal openbaar beschikbaar zijn.

Hergebruik van open data
Internationaal en nationaal is er veel aandacht
voor open data. Toch is er nog geen eenduidige
definitie beschikbaar. De Nederlandse overheid
beschouwt open data als herbruikbare openbare overheidsinformatie, die zij gratis of tegen
een zo klein mogelijke vergoeding verstrekt
en die zonder beperkingen herbruikbaar is.
Het gaat onder meer om informatie die
zij met publieke middelen in het kader van
een publieke taak verzamelt of produceert.
Dit betekent dat ook data van gemeenten,
provincies, waterschappen en aan de overheid
gelieerde organisaties onder het begrip open
data vallen. De Europese Commissie heeft

onlangs aanbevelingen gepubliceerd hoe
overheidsdata het beste beschikbaar gesteld
worden voor hergebruik.

Het beschikbaar
stellen van open
overheidsdata gaat
overigens niet
zonder slag of stoot
Het beschikbaar stellen van open overheidsdata
gaat overigens niet zonder slag of stoot.
Zo leidt het openbaar maken van overheidsdata
tot complexe vraagstukken, rond bijvoorbeeld
aansprakelijkheid, financiering, verhouding
tussen markt en overheid, dienstverlening en
privacy. Het zijn dit soort beleidsvraagstukken
die eens te meer duidelijk maken dat het Neder
landse opendatabeleid verder uitgewerkt moet
worden. En dat is een taak voor de minister van
BZK, bij het aanpassen van de Wet Openbaarheid
Bestuur naar de herziene Europese richtlijn.

Op weg naar een koploperspositie
Bijkomend voordeel van het verder uitwerken
van haar opendatabeleid is dat de Nederlandse
overheid daarmee tot de voorhoede kan gaan
behoren van landen die een goed werkend
opendatabeleid voeren. De overheid ziet
zichzelf graag op het hoogste niveau naast
de wereldwijd erkende koplopers de Verenigde
Staten en het Verenigd Koninkrijk. Deze landen
staan bekend om de grote stappen die zij
hebben gezet in het openbaar maken van
overheidsdata. Dit betekent echter niet dat daar
alle overheidsdata beschikbaar zijn die onder
de categorie open data vallen. Ook de voor
lopers moeten nog stappen zetten, hier ligt
de kans voor een inhaalslag door Nederland.
De Nederlandse overheid heeft verschillende
programma’s opgezet om een koppositie te
verdienen op het gebied van open data. Zo stelt
de minister van BZK dat bedrijven en burgers
uiterlijk in 2017 al hun zaken met de overheid
digitaal moeten kunnen afhandelen (Visiebrief
Digitale Overheid 2017). BZK stelde ook een
Visie- en Actieplan Open Overheid op dat aansluit bij het doel van het wereldwijde initiatief
Open Government Partnership (OGP): de overheid
beter laten functioneren door openheid te
betrachten. Het Ministerie van EZ heeft een
aantal ICT-doorbraakprojecten in het leven
geroepen, projecten die potentieel bijdragen
aan economische groei. De bijeenkomsten van
het doorbraakproject ‘Open Geodata’ moeten
leiden tot meer innovatieve toepassingen met
open data, waarmee Nederland zich kan onderscheiden en kan aansluiten bij de koplopers.
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Huidige stand van zaken
Inmiddels zijn er al veel datasets in uiteen
lopende categorieën beschikbaar. Toch is dit
slechts een fractie van de aanwezige overheids
data, laat een inventarisatie van de Algemene
Rekenkamer zien. Hieruit blijkt ook dat er grote
verschillen zijn in de mate van openheid in
de beschikbare data.
Openbare datasets zijn de basis voor apps als
surfcheck.info, bestwelsnel.nl, omgevingsalert.
nl en Bomenspotter. Toch blijft het hergebruik
van open data nog achter bij de verwachtingen.
Dit remt gelukkig niet de actieve rol van de
overheid zelf. Zij is zich er terdege van bewust
dat open data nog maar in de kinderschoenen
staan. Daarom investeert de overheid
bijvoorbeeld ook in het verder verbeteren van
data.overheid.nl. Betrokken partijen gaan door
met het openbaar maken van data en overheden
blijven zoeken naar innovatieve ideeën voor
het gebruik van open data.

Data zijn de grondstof voor Smart Cities.
Door data te combineren in rekenmodellen,
ontstaat informatie die nuttig is voor de stad.
En waar applicaties met open data oplossingen
bieden voor maatschappelijke vraagstukken is
werkelijk sprake van Smart City-toepassingen.
Het mooie is, dat er door de constante stroom
van nieuwe open datasets continu nieuwe
kansen ontstaan voor het ontwikkelen van
toepassingen die een bijdrage kunnen leveren
aan Smart Cities. Uit de inventarisatie van
Geonovum naar Smart City-toepassingen
blijkt het belang van open data eens te meer
(zie het artikel Smart City-Apps op pagina 21).
Ook verschillende steden inventariseren de
mogelijkheden die open data hen kunnen
bieden. Zo hebben Amsterdam en Rotterdam
een eigen opendatawebsite ontwikkeld waarop
zij kennis delen en bewoners inspireren en
stimuleren tot de ontwikkeling van toepassin
gen. Almere heeft een Big Data Programma
ontwikkeld. Den Haag organiseert opendata
themadagen en een wedstrijd voor studenten en
ondernemers om de mogelijkheden van open
data uit te zoeken. De rijksoverheid organiseert
OpenData-Estafettes rond diverse thema’s.
De estafette die op 6 november 2014 plaatsvond
stond in het teken van Smart Cities. Tijdens de
estafettes worden mensen geïnspireerd om
slimme, innovatieve toepassingen te bedenken
waarbij gebruik wordt gemaakt van open data.

Wie gaat het doen?
Overheden werken hard om de doelstelling
voor het beschikbaar stellen van open data te
halen. De verwachting leeft dat open data voor
grote veranderingen gaan zorgen. Als gezegd
staat ook het beschikbaar stellen van open
overheidsdata en het op grond van deze data
ontwikkelen van toepassingen in de kinder
schoenen. Het is een uitgelezen kans voor een
integrale aanpak van open data en Smart Cities.
Een samenwerkingsverband dat interessante
ontwikkelingen voort kan brengen. Deze ontwikkelingen kunnen dynamiek veroorzaken in
de omgeving. Dat kan op haar beurt leiden tot
een andere verhouding tussen overheid, markt
en burger. Er zijn nog veel vragen die nu nog
onbeantwoord blijven, maar de rijksoverheid
zoekt naar antwoorden via onderzoek en langs
verschillende beleidstrajecten.

Meer over opendatabeleid is te lezen
in het artikel van Dirk van Barneveld:
ibestuur.nl/podium/open-data-met-beleid

Mate waarin data op verschillende terreinen open zijn
Bron: Trendrapport Algemene Rekenkamer
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Smart Cities en open data –
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Het centrale portaal waar de overheid haar
openbare informatie beschikbaar stelt.
Hier zijn op dit moment veel verschillende
datasets beschikbaar, waaronder die
voor demografische data en geografische
informatie, gegevens over infrastructuur
en de rijksbegroting, onderwijsgegevens
en data van het kentekenregister.
Wat beschikbaar is, vertegenwoordigt
echter nog maar een klein deel van de
bestaande overheidsdata; overheden en
gelieerde organisaties werken hard om
de deadline voor het openbaar maken te
halen.voor het openbaar maken te halen.
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Het Actueel Hoogtebestand Nederland
(AHN) is sinds het voorjaar 2014 beschikbaar als open data. Tijdens de Open Data
Estafette Water is het AHN2 gelanceerd,
waarin een derde dimensie geïntroduceerd
is. Door de gedetailleerde hoogtegegevens
biedt deze nieuwe open dataset tal van
nieuwe mogelijkheden. Te denken valt aan
de berekening en animatie van overstromingsmodellen door 3Di.

Nationale App-Prijs
De Nationale App-Prijs is begonnen als
de landelijke ontwikkelwedstrijd ‘apps
voor Nederland’ en wordt uitgereikt aan
ontwikkelaars van slimme toepassingen
met open data. Het doel van de wedstrijd
is om meer aandacht te krijgen voor open
data en dat er zodoende ook meer goede
voorbeelden beschikbaar komen over
commerciële toepassingen van open data.
Tijdens de OpenData-Estafettes rond de
thema’s Water, Energie en Smart Cities zijn

diverse businesscases en ideeën ontstaan
die in aanmerking kwamen voor de prijzen.
Zo zijn ‘Ligplaats vrij’ en ‘Water per KM’
de winnaars van de Nationale App-Prijs
voor het thema Water. ‘Ligplaats vrij’
geeft schippers real-time inzicht of een
ligplaats mogelijk beschikbaar is en geeft
een beschrijving van de kenmerken van
de ligplaats. ‘Water per KM’ gebruikt de
schat aan informatie over waterstand
verwachting van Rijkswaterstaat op een
heel laagdrempelige, toegankelijke wijze.
Hierbij wordt de specifieke modelinfor
matie omgezet naar een dataset die per
kilometer uitgelezen kan worden, zowel op
de rivieren, de oevers van het IJsselmeer/
Markermeer als de gehele kustlijn.

Bomenspotter
Bomenspotter is een van de apps waarin
de potentie van open data zichtbaar is.
In deze toepassing zijn verschillende open
datasets met elkaar verbonden. Zij vormen
zo een kaart waarop bomen in Rotterdam
gespot kunnen worden. Zit er een fout in
de kaart? Dan kun je zelf een melding doen
en daarmee bijdragen aan het verbeteren
van de informatie.
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SMART CITY APPS
Het Nederlandse Smart City-landschap in beeld

Op www.geonovum.nl/smartcities geregistreerde Smart City apps

Door Geonovum is in beeld gebracht welke
applicaties (‘apps’), die gebruik maken
van lokatie-informatie, er in Nederland zijn.
Inmiddels zijn meer dan 75 apps geregistreerd.
Apps zijn nog aan te melden via:
www.geonovum.nl/smartcities. Hier zijn
ook de resultaten en apps terug te vinden.

Uit de verzamelde
apps blijkt dat de rol
van geo-informatie
groot is

Uit de verzamelde apps blijkt dat de rol
van geo-informatie groot is. 99 procent van
de bekende apps gebruikt deze informatie
op de één of andere manier. Het spectrum is
breed. Aan de ene kant kan het gaan om simpel
gebruik van locatie-informatie van de smart
phone of tablet waarop de app draait. Aan de
andere kant van het spectrum komen we apps
tegen met ruimtelijke analyses en het gebruik
van 3D-rekenmodellen. In de toepassings
domeinen springen mobiliteit, governance
en participatie-apps in het oog. Iets meer dan
de helft van de apps werkt met bedrijfseigen
data, veertig procent gebruikt overheidsdata en
tien procent zet data in die via crowdsourcing
gevonden zijn. Opvallend is verder dat de helft
van de apps in gebruik is bij slechts vijf steden
- veertig procent van de apps is in gebruik bij
meer dan vijftien steden.

MAKING SENSE
FOR SOCIETY
‘Making Sense for Society, Living Lab for the Internet of Everything’, ging op 3 april 2014
van start. Dit levende laboratorium, een open platform voor het bedrijfsleven, overhead
en kennisinstellingen, werkt aan vraagstukken rond het vergaren, combineren en toepassen
van dynamische data, onder meer voor Smart Cities.

Veel gegevens over de leefomgeving zijn
dynamisch. Zij zijn afkomstig van meetnetten
voor geluid, emissies, (grond)water, straling,
meteorologie en verkeer. Maar ook via het
publiek komen veel gegevens binnen, denk
aan sociale media en telecommunicatiedata.
Tevens zijn steeds meer apparaten gekoppeld
aan het internet. Dit Internet of Everything
(ook wel Internet of Things genoemd) biedt
buitengewoon veel mogelijkheden, maar het
roept ook vragen op.

'Making Sense for
Society' behandelt
technische en
maatschappelijke
vraagstukken
rond het internet

Making Sense for Society behandelt technische
en maatschappelijke vraagstukken rond het
internet van alles. Zo brachten de gemeenten
Eindhoven, Nijmegen en Zwolle praktische
vraagstukken naar het Living Lab rond privacy,
dynamische milieuzonering en het meten van
beleving. Binnen het lab proberen de deel
nemende partijen te komen tot breed toepas
bare oplossingen rond deze vraagstukken.
Andere onderwerpen waaraan het Living Lab
werkt zijn standaarden voor sensor web en een
register waarin sensoren en sensordata zijn op
te zoeken. Het Living Lab Making Sense for Society
organiseert verschillende bijeenkomsten, die
voor iedereen toegankelijk zijn. Om een grote
groep mensen op de hoogte te kunnen houden
van ontwikkelingen, is er ook een digitale
nieuwsbrief. Zie de website van Geonovum voor
meer informatie over het Living Lab, de bijeenkomsten en cases:

• Nieuwsbrief Living Lab for the Internet
of Everything http://t.co/vN2ZjMS3Z0
• Website Geonovum
www.geonovum.nl/onderwerpen/
sensor-geo-informatie
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DE SLIMME STAD
WEET WAT ER WAAR SPEELT

In de slimme stad gebruiken en delen inwoners, bezoekers, bedrijven en overheid informatie over hun
omgeving. Apps maken het opvragen en delen van informatie op en over een locatie eenvoudiger dan ooit.
Simulaties van de werkelijkheid helpen ons onze omgeving veiliger en prettiger in te richten. Nauwkeurige en
real-time registraties van wat zich waar bevindt, maken slimme routes en efficiënt beheer mogelijk en geven
automatisch een signaal af als er iets aan de hand is. In alle gevallen speelt geo-informatie een rol:
als gegeven, als onderlegger of als resultaat.

Onderhoud nodig
Via apps als Verbeterdebuurt,
Blikopdebuurt en Burgerconnect
kunnen meldingen over de
openbare ruimte gedaan worden
met een druk op de smartphone
en voorzien van locatie en eventueel fotobewijs. In platforms
als SlimCity Eindhoven denken
buurtbewoners mee over
slimmer beheer en ontstaan er
tegelijkertijd nieuwe contacten.
Gemeenten kunnen hun
beheertaken steeds slimmer
en nauwkeuriger inplannen en
aanbesteden dankzij beheer
applicaties als Obsurv, DIALOG,
GBI en XEIZ, die locatiegegevens
en rekenmodules slim
combineren.

Gebiedsontwikkeling
Toepassingen als de Tygronengine maken een 3D simulatie
van het gebied en gebruiken
rekenmodellen om gevolgen
van keuzes direct inzichtelijk
te maken, waardoor gebiedsontwikkelingsprocessen een stuk
makkelijker kunnen verlopen.
Toepassingen als de Buurt
thermometer, Buurtvergelijker,
WoonZorgWelzijn en de
KansenVerkenner geven inzicht
in de kenmerken van een buurt,
en daarmee de basisinformatie
voor veel projecten.

Luchtkwaliteit

Criminaliteit

Help!

Op basis van gegevens van
meetstations in Nederland
geeft de app Luchtkwaliteit
een waarschuwing als er een
alarmwaarde wordt overschreden. Er zijn ook steeds meer
toepassingen om ook zelf
de geluids- en luchtkwaliteit
te meten, zoals Geluidsnet rond
Schiphol of de smart citizen kit.

EHBO-posten vragen slachtoffers
waar een verwonding verkregen
door geweld is opgelopen. De
politie krijgt zo een beter beeld
van risicogebieden. Gegevens
over inbraken in de buurt zijn te
vinden op de mijn-buurtpagina
van de politie. Via het CBS zijn
regionale criminaliteitsgegevens
op de kaart te raadplegen.

Online marktplaatsen als
Wehelpen.nl en Zorgvoorelkaar.
nl brengen zorgvraag en –aanbod bijeen. Toepassingen als
de Help-app geven bij acute nood
automatisch een signaal aan
de dichtstbijzijnde leden met
een EHBO diploma. Bij een
hartstilstand, leidt de AED-vinder
je naar de dichtstbijzijnde AED.
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UW STAD
IS SLIMMER DAN
U DENKT!
Door locatietechnologie slim in te zetten
in steden kan de overheid efficiënter zijn in
het verbeteren van de leefbaarheid, mobiliteit
en veiligheid. De overheid legt zelf een belangrijk
fundament voor location based Smart Citytoepassingen. Aangevuld met gegevens uit
de nuts- en private sector, gegevens geleverd
door burgers zelf en de know how van bedrijven
en kennisinstellingen, levert dit de basis voor
slimme toepassingen. Veel is al ontwikkeld
en er komt nog veel meer bij.

Lekker eten
Waarom eten van ver halen als
het ook in de buurt kan? Pluk de
Stad is een website die laat zien
waar in de eigen omgeving eten
kan plukken in de stad. Via
thuisafgehaald.nl kan je voedsel
delen met je buurtgenoten.
Liever uit eten? Apps als de
restaurantgids en iens leiden je
naar restaurants in de buurt.

Wegwerkzaamheden
Wateroverlast
Toepassingen als WOTs UP!
gebruiken observaties van
burgers om lekkages, verstoppingen en verontreinigingen sneller
in beeld te hebben. Cityflood
helpt knelpunten in het stedelijk
gebied op te sporen en begrijpen.
Het DijkDataServiceCentrum
stelt beheerders van dijken in
staat live in een dijk te kijken
en snel analyses uit te voeren.

Hier is het leuk!
Analyses op de inhoud van
berichten met een locatie-tag
op social networks als twitter
en foursquare, brengen sociale
hotspots in kaart. Een toepassing
als Viewdat.nl gaat op basis van
GSM data na hoe druk het is in
de stad is, welke routes populair
zijn en waar bezoekers vandaan
komen.

Op Wegwerkmeldingen.nl zie je
welke wegen wanneer zijn
afgesloten. In de toepassing
Local Traffic Control kondigen
wegbeheerders wegwerkzaam
heden en evenementen aan.
De ingevoerde gegevens zijn
te exporteren voor gebruik in
bijvoorbeeld navigatiesystemen.
Met toepassingen als de
Mobiliteitsscan en de Wegwijzer
kunnen de gevolgen van
verkeersomleidingen en nieuwe
wegen vooraf worden verkend.

Parkeerplaats gezocht
Rondrijden op zoek naar een
parkeerplaats is ergerlijk voor
automobilisten en slecht voor
het milieu. Daarom worden
gegevens over beschikbaarheid,
locatie, tarieven en openings
tijden van parkeerplaatsen
vrijgegeven. Deze informatie
kan onder meer worden gebruikt
in navigatietools en parkeerapps.
Betalen voor je parkeerplaats
kan ook direct via de mobiel,
via bijvoorbeeld Yellowbrick.

File
Multimodale routeplanners
en real time verkeersprognoses
gebruiken allemaal dynamische
locatiegegevens en zijn
ingrediënten voor zowel slimme
navigatietools als adviesprogramma’s voor betere mobiliteit.
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‘WERKELIJKHEID IS
VEEL AANTREKKELIJKER
DAN DE MYTHE’
Interview met oud-Eurocommissaris Neelie Kroes
Wat zijn, volgens u, Smart Cities?

‘Smart Cities zijn steden die weten wat
ze willen en die het anders willen doen.
Die samen met hun inwoners, bedrijven
en organisaties bepalen ze hoe ze dat op
een innovatieve manier gaan realiseren.
Dit kan door het slim toepassen van
ICT om bijvoorbeeld vraagstukken rond
vervoer, gezond ouder worden of efficiënt
energiegebruik op te lossen. Smart Cities
leggen zo een verband tussen ICT,
gebouwde omgeving en de samenleving.’

‘Daarbij vind ik het belangrijk dat burgers,
overheid en bedrijven ook samenwerken.
Burgers en overheid moeten niet alleen
consument zijn van de technologie,
maar ook bijvoorbeeld mede-producent.
Denk aan co-creatie. Het Smart Cityconcept is ideaal om mensen te betrekken
in het verbeteren van hun eigen omgeving. Denk aan start-ups die met ouderen
meedenken hoe zij gezond oud willen
worden in hun woonhuis. Of hoe een slim
vervoersplan wordt ontworpen met de
forenzen. Of hoe Open Data kan worden
ingezet om inwoners veel bekender
met hun omgeving te maken of energie
verbruik in de stad te verminderen.’

Wat is de kracht van het Smart Citiesconcept?

‘Voor Europese steden zijn er er grote
uitdagingen aan op het gebied van milieu,
leefbaarheid en economie. Die worden de
komende jaren alleen nog maar urgenter.
Door het Smart City-concept kunnen
steden van elkaar leren, goede voorbeelden opschalen en innovatie stimuleren.’

‘Door partijen aan elkaar te verbinden:
de techneuten met de burgers, de architecten met de start-ups. Dit kan op zijn
beurt weer banen opleveren. Dan werk
je ook smart en heb je impact! Iedereen,
los van ICT-vaardigheden, kan door
Smart City-toepassingen bijdragen aan
een duurzame ontwikkeling van onze
toekomstige steden.’

Wat was de relatie tussen uw werk bij
DG Connect en Smart Cities?

‘Het beleid van de Europese Commissie
op het gebied van Smart Cities was
verbindingen leggen tussen verschillende
terreinen als ICT, transport, energie en
milieu. DG Connect draagt bij aan deze
verbinding door met spelers uit Europese
lidstaten actief samen te werken aan
de European Innovation Partnership
voor Smart Cities and Communities en
te zorgen voor de juiste randvoorwaarden
met betrekking tot ICT, zoals via de
Digitale Agenda.’

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen
van het Smart Cities-concept?

‘De ontwikkeling naar Smart Cities is
een dynamisch proces. Het succes hangt
grotendeels af van het draagvlak in
de samenleving. Daarom zeg ik ook dat
betrokkenen moeten kunnen meedenken,
mee ontwerpen. Uiteenlopende spelers
verbinden om nieuwe en passende
oplossingen te verzinnen. Het is tenslotte
een deel van hun leven en leefomgeving.
Zo voorkom je ook misverstanden bij
het grote publiek over privacy en controle.
Zo maak je de werkelijkheid veel aantrekkelijker dan de mythe.’

Welke kansen liggen er voor de
Nederlandse overheid en wat kunnen
we doen om deze kansen te pakken?

‘Allereerst ligt er voor het Nederlandse
EU-voorzitterschap in 2016 hier een
gouden kans. Het is een hele goede keuze
dat Nederland Smart Cities agendeert.
Mijn advies is: combineer hier onze
sterkten op ICT, architectuur en stedebouw, start-ups en onze vaardigheid om
uiteenlopende spelers te betrekken om
problemen op te lossen. Smart Cities in
de polder.’

‘Zorg dat er een goede balans komt
tussen technologie en samenleving in
de discussie. Nodig architecten en stedebouwers uit. Laat ze met start-ups aan
tafel zitten De hoeveelheid en de kwaliteit
van de ICT-expertise in Nederland is
bijzonder vruchtbaar voor innovatie als
die wordt ingezet in op steden.’
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‘Om hier het beste uit te halen, zou de
Nederlandse overheid een ‘creative lab’
moeten creëren waar deze kennis kan
worden toegepast op maatschappelijke
uitdagingen met betrekking tot milieu
en leefomgeving.’

‘Daarnaast is de Nederlandse expertise
in watermanagement en ruimtelijke
planning bekend over de hele wereld.
De Smart City-aanpak in Amsterdam is
een van de meest uitgebreide, en erg
succesvol tot nu toe.’

Uw termijn bij de Commissie is
inmiddels voorbij. Wat heeft u over
Smart Cities overgedragen aan
uw opvolger?

‘We hebben het fundament gelegd door
onderzoek te ondersteunen en een nieuw
instrument te introduceren: het Smart
Cities EIP. Ik heb mijn opvolger uitgenodigd dit voort te zetten en de innovatieve
en gewaagde aanpakken van steden
te ondersteunen. Bovendien moeten
we profiteren van de ervaringen die
we hebben opgebouwd. Tot slot is het
belangrijk om de vele Europese bedrijven
te stimuleren en hun ervaringen en kennis
te exporteren naar andere continenten.
Nederland zou hier het voortouw kunnen
nemen in 2016.’

Uw bijdrage bevat veel inspirerende
ideeën. Bedankt!

