
Smart? City!







ruimtelijke ordening 
kent techwereld niet

Probleem:



Oplossing: Wij verbinden stad en tech



Waarom Hoe Wat

Hoe ontwerpen we?

Hoe besturen we?

Hoe regelen we het?

Hoe bouwen we?



Partners



Smart? City!

Context - Data - Opgave - Voorspellen - Ethiek 



Kern: Een eeuw geleden hadden 
ruimten exclusiviteit op informatie



Die exclusiviteit verdween
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Nu: je moet niet ergens zijn, 
je wil ergens zijn



Context: We zijn altijd online
98% 87%



Mobiel internet verandert de stad





Data: Zoals er ooit een elektriciteitslaag
onder de stad werd gelegd…



…ligt er nu een datalaag over de stad



Die data kunnen we gebruiken 
in planvorming

Kan leiden 

tot een beter 

plan



Bijvoorbeeld: Strava in Wittem



Dat is onvermijdelijk én nodig



Bijvoorbeeld:
Bouwlogistiek de Trip - 69% minder ritten



Bijvoorbeeld: betere risicocontouren



Vragen?



Leidt dit ook tot een andere stad?

Tot een andere 
stedebouwkundige opgave?



Nee, de kern blijft hetzelfde

Stad = 

Leefkwaliteit



Ja, want de manier waarop 
verandert radicaal



We zijn altijd verbonden
Met alles en iedereen



We worden daardoor een zwerm



Een netwerksamenleving

We worden daardoor een zwerm

Een internet-of-people

Levend in een internet-of-things



Alles kan altijd overal



Constante verbondenheid
is een nieuwe (fysieke) ruimte



We gaan van netwerk dat 
onderdelen stuurt



Naar onderdelen die netwerk vormen
via algoritmen (gefilterd bottom up)



Door constante verbondenheid
worden we extreem flexibel



Alles kan altijd overal



Alles kan last-minute



Maar… als alles overal kan, 
waarom zijn we dan hier?



We kiezen voor kwaliteit en beleving



Ook als we werken



We hechten aan lokale waar



We ontlenen status 
aan beleving



Plekken worden exclusief…



Of onderdeel van een netwerk…



En soms merk je het verschil niet meer



Dus…



Vragen?



Voorspel de stad





Ontwerpen wordt voorspellen



Daarvoor gebruik je algoritmes



Algoritme:
Een eindige reeks 

instructies die vanuit 
een gegeven 

begintoestand naar 
een beoogd doel leidt



Nadeel



En in 2018: A.I. wordt nog slimmer



En systemen kennen ons door en door



De stad kent ons



Zie de stad als een systeem



Wetgever legt daarin kaders vast

In 

Omgevings-

plan



Maar kun je de stad ook ontwerpen als 
een (zelflerend) systeem?



Dan krijg je een echt slimme prullenbak



Dan krijg je echt slim verkeer



Stedebouwer schrijft dan de algoritmes



Zelflerende-planologie?

?

2017 20??

Hoe moet dit?



Bezig: dashboard Zuid-Holland



Bezig: Smart Safe



Vragen?



Ethiek





Niet alles wat kan, mag



We moeten dus in 
gesprek over wat 
er kan…



… en wat we vinden dat mag

Afspraken nodig:

>> Beschermen burgers

>> Level playing field 
toeleveranciers

>> Versnellen van innovatie



Nieuw debat na 21 maart



Nieuwe ethische debatten:

1 - Het autonomiedebat 

2 - Het controle-op-technologie-debat  

3 - Het menselijke waardigheidsdebat 

4 - Het veiligheidsdebat 

5 - Het privacy-debat 

6 - Het rechtvaardigheidsdebat 

7 - Het machtsevenwichtsdebat 



Het autonomiedebat



Het controle-op-technologie-debat



Het menselijke waardigheidsdebat



Het menselijke waardigheidsdebat



Het veiligheidsdebat



Het 
veiligheids-
debat



Het privacy-debat





2014



2018



Het rechtvaardigheidsdebat



Het machtsevenwichtsdebat
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Wie doet er mee?
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Waarom Hoe Wat

Hoe ontwerpen we?

Hoe besturen we?

Hoe regelen we het?

Hoe bouwen we?
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