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We zijn halfweg de City Deal. En dat is een mooi moment om 
bij stil te staan. En zowel terug als vooruit te kijken. Want zijn 
we echt wel halverwege? Of komt er nog een extra rondje? 
En daarna misschien nog wel één? Ik denk het wel. En ik 

hoop het eerlijk gezegd ook een beetje. Het afgelopen jaar was namelijk, 
ondanks al het corona-gedoe, een prachtige reis, waarin we veel van elkaar 
hebben geleerd. Waarin we in 14 werkgroepen hard hebben gewerkt aan 
procesinnovatie. Waarin we nieuwe mensen hebben leren kennen. Mooie 
discussies hadden. En waarin bijna iedereen toch maar in de appgroep bleef 
ondanks alle apps.

We zijn een community geworden. Een groep professionals die werkt aan de 
vraag hoe we de digitalisering en technologisering inzetten om leefbare én 
duurzame steden te krijgen. Dat doen we door er samen aan te werken. In 
dit jaarverslag gaat het natuurlijk heel erg over het voorlopig resultaat van 
al dat werk. Maar ik vind ‘samen’ net zo belangrijk.

Want samen moeten we door. Kunnen we door. Gaan we door. Het is heel 
mooi waar we nu zijn, het is nog veel interessanter wat er op ons af komt. 
Het komend jaar gaan we o.a. aan de slag met gebiedsontwikkeling, waar 
door verschillende partners heel serieuze plannen voor worden gemaakt. 
Met borging van tooling, waar bijvoorbeeld NEN en VNG hun rol opeisen. 
Met het veranderen van het onderwijs, gelukkig hebben we maar liefst vier 
hbo’s in onze groep. Met Crowd Safety Management 2.0, via het toegekende 
innovatiebudget. Richting Europa via de samenwerking met Eurocities, ook 
een mooi subsidiesucces. Richting het sociaal domein via de samenwerking 
in de nieuwe City Deal Slim Maatwerk.

En dan is het af en toe goed om even in gedachten te halen waarom we dat 
ook al weer deden. Om terug te kijken naar wat we daarover op 3 december 
2020 hebben afgesproken in artikel 2.2: Partijen stellen dat digitalisering en 
technologisering moet worden ingezet om de grote opgaven waar Europa 
en Nederland voor staan, aan te pakken. En in artikel 2.3: Partijen stellen 
dat digitalisering en technologisering moet bijdragen aan een samenleving 
waarin iedereen in vrijheid kan leven en dat het moet leiden tot het verster-
ken van de democratie. 

Dat is en blijft ons doel. In 2021 en de jaren daarna. 
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De stuurgroep van de City Deal ‘Een slimme 
stad, zo doe je dat’ bekijkt twee keer per jaar 
de voortgang van de City Deal middels een 
gesprek met de projectmanager Jan-Willem 

Wesselink. Deze groep bestaat uit bestuurders en di-
recteuren van de deelnemers aan de City Deal. Op basis 
van deze evaluatie wordt de opzet van de City Deal ge-
actualiseerd. Wij vroegen aan deze stuurgroep waarom 
zij de City Deal belangrijk vinden én wat volgens hen de 
toekomst ervan is. 

Een wezenlijk onderdeel om verandering 
op gang te brengen
Voor Noud Hooyman, Chief Geo-Information Officer en 
stuurgroeplid vanuit het Ministerie van BZK/directie 
Ruimte en Leefomgeving is de City Deal ‘Een slimme 
stad, zo doe je dat’ een belangrijk platform van spelers 
op het vlak van innovatie, gebruik van (ruimtelijke) tech-
nologie en de waarde van digitalisering in de stad. ‘Het 
biedt een netwerk met daarin alle partijen – van ont-
wikkelaars tot gebruikers. Wat ik sterk vind aan de City 
Deal, is het voor het voetlicht brengen van de ‘Kansen’ 
kant van digitalisering. Een wezenlijk onderdeel om 
verandering op gang te brengen. De mogelijkheden, en 
het daarvoor benodigde rekenvermogen, (de hard- en 
software kant) loopt voorop, ontwikkelt zich sneller, dan 
de wijze waarop we werken. Het daagt ons ook uit om 
op andere manieren samen te werken, binnen de Rijks-
overheid, tussen overheden, met steden, bedrijfsleven 
en gebruikers van de fysieke leefomgeving.’ 

Een ontmoetingsplaats 
voor gelijkgestemden 
Volgens Hooyman biedt de City Deal daarmee een ont-
moetingsplaats om in gesprek te raken met overhe-
den, bedrijfsleven, kennisinstellingen en anderen. ‘We 
vinden er gelijkgestemden om mee samen te werken 
aan het besef van die kansen én de noodzaak om di-
gitalisering in te zetten voor de scenario’s waar we nu 
voor staan in Nederland: slim omgaan met de ruimte 

dere overheden. Zo houden we elkaar scherp en is de 
focus erop gericht om versnelling aan te brengen in de 
opschaling van succesvolle ontwikkelingen, in plaats 
van te blijven hangen in kleinschalige lokale pilots en 
proeftuinen.’

Digitale inclusie
En wat is volgens haar de urgentie van de processen 
en de procesvragen van deze City Deal? Dortmans: 
‘De (door)ontwikkeling van digitalisering komt onge-
kend hard op ons af. Sterker nog, het is al overal om 
ons heen. Het is daarom niet de vraag óf, maar eerder 
wanneer en hoe we in deze digitalisering meegaan. Als 
overheid kunnen we, nee, moeten we ervoor zorgen dat 
we digitalisering en dataficering optimaal inzetten om 
onze complexe maatschappelijke en stedelijke opgaven 
te verwezenlijken en de belangen van burgers en be-
drijven daarbij goed te blijven bedienen. Daarbij moeten 
we natuurlijk altijd rekening houden met onze demo-
cratische principes en publieke waarden. Het borgen 
dat iedereen mee kan (blijven) doen in de steeds verder 
digitaliserende samenleving is daarbij een must/rand-
voorwaarde. Daarom is ook digitale inclusie voor mij 
een erg belangrijk thema.’

Samenwerken voor de steden 
van vandaag én morgen

voor wonen, mobiliteit, energie, klimaat. Mét daarbij in 
achtneming van democratische principes en Europese 
publieke waarden. Dat vind ik erg belangrijk.
Om deze ruimtelijke vraagstukken vanuit verschillen-
de invalshoeken, integraal te kunnen benaderen, is er 
behoefte aan een gemeenschappelijke informatieba-
sis. Hiervoor wordt een infrastructuur ontwikkeld in de 
vorm van een nationale digitale tweeling voor de fysieke 
leefomgeving. 
Een aantal ondertekenaars uit de City Deal zijn betrok-
ken bij de fieldlabs voor de Nationale Digitale Tweeling. 
Op die manier kunnen ervaringen, lessen en principes 
uit de City Deal ook weer verder in de praktijk gebracht 
worden.’ Hooyman is nieuwsgierig naar de toekomst: 
‘Ik ben benieuwd waar we over een aantal jaren staan, 
maar ben er van overtuigd dat digitalisering ons nog 
veel meer gaat helpen.’

Samen Doen 
Wim Willems, wethouder van de gemeente Apeldoorn 
en voorzitter van de G40- themagroep Smart Cities ziet 
de meerwaarde van de City Deal erin dat de Deal meer-
dere belangen dient: ‘De woorden ‘samen doen’ vatten 
dat mooi samen. 
Samen, omdat je dan niet op meerdere plekken het wiel 
aan het uitvinden bent. En ook omdat je zo kan leren van 
elkaar om snel een hogere kwaliteit van tools en pro-
cessen te realiseren. En deze vervolgens direct kunnen 
worden opgeschaald. Dat is belangrijk, want de stede-
lijke en maatschappelijke opgaven waar deze tools en 
processen voor worden ontwikkeld zijn urgent.’

Kruisbestuiving van bloedgroepen 
Voor Willems is de kracht van de City Deal dat de deel-
nemers een mix zijn van overheden, kennisinstellingen 
en bedrijfsleven: ‘Dat geeft het leren van elkaar een ex-
tra dimensie. Je wordt gedwongen uit je eigen bubbel 
te komen en samen de schouders eronder te zetten, 
te doen. Deze kruisbestuiving van bloedgroepen leidt 
tot mooie innovatieve inzichten en oplossingen voor de 

complexe vraagstukken die spelen in de steden.’ Hij 
benadrukt dat het belangrijk is dat deze City Deal er 
is en blijft bestaan, want: ‘de komende jaren blijven de 
complexe stedelijke vraagstukken en gebiedsontwikke-
lingen vragen om nieuwe slimme tools en processen.’

Samen eerder en actiever optrekken 
Die complexe stedelijke vraagstukken spelen ook voor 
Cathalijne Dortmans, wethouder van Helmond, een be-
langrijke rol waarom ze de City Deal belangrijk vindt. 
‘Steden hebben te maken met ingewikkelde, integrale, 
maar grotendeels vergelijkbare opgaven als het gaat 
om gezonde verstedelijking. Ook worstelen we daarbij 
allemaal met de kansen en uitdagingen die de slimme 
toepassing van digitalisering en data gestuurde smart-
cityoplossingen daarbij kan geven. Waarom proberen 
we dan nog te vaak zelf het wiel uit te vinden, in plaats 
van eerder en actiever samen op te trekken?’, aldus 
Dortmans. 
Het leren van en met elkaar in het kader van de City 
Deal is ook van groot belang volgens Dortmans. ‘We 
brengen de kennis en de ervaring die we daarbij opdoen 
actief bij elkaar en delen dit ook weer met anderen. De 
samenwerking biedt tevens een platform om in gesprek 
te gaan met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en an-
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Wereldwijd staan steden voor flinke nieuwe uitdagingen als de energietransitie, 
klimaatverandering, bereikbaarheid, een gezond stedelijk leven. In ons dicht-
bevolkte land moeten in de komende jaren bijna één miljoen huizen gebouwd 
worden. Eén miljoen! Ga er maar aanstaan. Dat betekent nogal wat voor de in-

richting van Nederland.

‘Wie gaat erover?’ is nog te vaak de eerste vraag die gesteld wordt. Terwijl die wat mij betreft 
moet zijn: ‘welke partijen hebben we hiervoor nodig?’ Juist die gezamenlijkheid, het actief sá-
men werken aan die vraagstukken maakt dat we tot nieuwe inzichten en oplossingen komen. Bij 
Agenda Stad (en Regio) hebben we daarom zes jaar geleden een instrument bedacht: City Deals.

Door gelijkwaardig samen te werken in City Deals met burgers, bedrijven, maatschappelijke 
organisaties en overheidspartijen zetten we nieuwe stappen, leren we waarom bepaalde op-
lossingen werken en andere niet. Dáár zit de winst. In deze Deals pakken we met elkaar maat-
schappelijke vraagstukken aan. Ja, deze innovatieve City Deal-aanpak is soms best spannend 
is, het vergt lef en gedrevenheid om buiten de gebaande paden te treden, anders te denken, te 
experimenteren. Maar het werkt! De samenwerking en het ‘out of the box-denken’ is nodig om 
de complexe vragen effectief en snel genoeg aan te pakken. Het thema, het vraagstuk staat 
centraal. Een City Deal is krachtig juist doordat we anders handelen dan de traditionele beleid-
spraktijk. 

Terug naar de één miljoen huizen. Hoe bouwen we snel én duurzaam voldoende woningen? Hoe 
houden we de stad bereikbaar en leefbaar? In een City Deal bouwen we deze woningen niet. Wél 
kunnen we ervoor zorgen dat die nieuwe woningen er circulair, biobased, conceptueel en sneller 
komen. We zoeken naar oplossingen die nieuwe woonomgevingen klimaatadaptiever maken, de 
stad beloopbaar maken, inclusief, veilig, veerkrachtig, duurzaam. 

Bij die oplossingen wordt vaak gekeken naar de fysieke leefomgeving en (nog) niet naar de di-
gitale wereld. Die digitale wereld, de technologie van vandaag en morgen, biedt unieke kansen 
voor onze woonomgeving. Internet is geen hype, het maakt deel uit van ons dagelijks leven. We 
kunnen, we móeten het daarom ook toepassen bij onze stedelijke ontwikkelingen. Ik zie het als 
een nieuwe revolutie! Kies er als stad bewust voor, democratisch. Zorg ervoor dat we niet afhan-
kelijk worden van grote bedrijven en social mediaplatforms. Bedenk slimme 
oplossingen over hoe we om gaan met onze data. 

In de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ onderzoeken we hoe ste-
den en dorpen zo ontworpen, ingericht, beheerd en bestuurd worden dat 
we optimaal profiteren van digitale mogelijkheden. Oplossingen voor deel-
mobiliteit die het autoverkeer terugdringen. Sensoren die de uitstoot conti-
nu meten waardoor ernstige milieuproblemen kunnen worden voorkomen. 
Ambulances die sneller ter plaatse zijn door online te ‘communiceren’ met 
medeweggebruikers en verkeerslichten. Systemen die melden dat een 
hulpbehoevende buurtbewoner afwijkend gedrag vertoont. Deze en nog veel 
meer slimme nieuwe kansen kunnen we benutten om met elkaar prettig 
te leven in een veilige, sociale en groene omgeving. Ook met een miljoen 
woningen erbij. 
Nederland is klein, denk groot. Denk slim!

Digitale wereld, echte huizen Samenwerken met een 
integrale aanpak 
Patrick Gaynor, heemraad van het Water-
schap Vallei en Veluwe benadrukt de waar-
de van gezamenlijkheid en integraliteit 
die deze City Deal toevoegt. ‘De City deal 
is voor ons als Waterschap Vallei en Velu-
we een belangrijk vehikel voor het gericht 
samenwerken op het thema Digitalisering. 
Het ontwikkelen van steden, dorpen en re-
gio’s wordt immers steeds integraler en de 
rol van digitalisering wordt ook hier steeds 
zichtbaarder. Als waterbeheerder hebben 
we een centrale plek in gebiedsontwikke-
ling dus het is ook vanzelfsprekend dat we 
op dit thema onze partners opzoeken. De 
processen en instrumenten die we ont-
wikkelen binnen de City Deal kennen bre-
de toepassing waardoor deze relevant zijn 
voor iedereen die met het thema digitali-
sering bezig is. De waarde hiervan is dat 
niet iedereen los van elkaar met dezelfde 
vragen aan de haal gaat.’

Kijkje in de keuken
Het leren van elkaar binnen de samenwer-
king van de City Deal is voor Gaynor ook 
van waarde: ‘De City Deal levert een kijkje 
in de keuken bij elkaar op. Hierdoor kun-
nen we van elkaar leren en elkaar voort-
helpen en versterken. Waar de urgentie 
ontstaat voor deze processen is op het punt 
van de ontwikkeling van ons land. De ko-
mende jaren zullen delen van Nederland 
opnieuw ontworpen worden in het kader 
van bijvoorbeeld de woningbouwopgave en 
het klimaatvraagstuk. Digitalisering kent 
letterlijk een ruimtelijke uitwerking in de 
vorm van netwerken en slimme toepassin-
gen op straat, en als ondersteuning bij het 
ontwerpen van onze ruimte. Data geeft in-
zicht in waar de grote ruimtelijke opgaven 
liggen en is dus op die manier ook onder-
steunend in (ruimtelijke)prioritering. Dat is 
waarom we hier bij willen zijn want alleen 
samen gaan we deze klus klaren!’

Smart city op een hoger niveau 
brengen 
‘Smart city is eigenlijk een vaag breed be-
grip en daarom vind ik het bijzonder dat 

alle partners van deze City Deal achter dit 
nieuwe vraagstuk zijn gaan staan om het 
naar een hoger niveau te brengen. Dat we 
gezamenlijk de maatschappelijke behoef-
tes en uitdagingen, zoals armoede, sociale 
samenhang en onveiligheid willen oplossen 
met behulp van nieuwe technieken.’ Shahid 
Talib, directeur van Heijmans, is een belang-
rijke spil binnen de City Deal én lid van de 
stuurgroep. Hij is trots op de City Deal: ‘Wij 
als Heijmans doen mee met de City Deal 
‘Een slimme stad, zo doe je dat’, omdat wij 
geloven in het verbinden. Binnen deze City 
Deal komt de quadruple helix bij elkaar en 
slaan overheden, kennisinstellingen en be-
drijven de handen ineen om samen met de 
eindgebruiker nieuwe producten te ontwik-
kelen. Zo vindt niet iedereen het wiel steeds 
opnieuw uit, maar maken we samen het 
smartcitywiel beter, voor een betere en ge-
lukkigere toekomst voor Nederland.’

Een soort Bovag
Voor Talib is het ondenkbaar dat de City Deal 
over twee jaar stopt, want ‘we zijn nog maar 
net begonnen en het begint nu pas leuk te 
worden.’ Zijn ambitie is dat de City Deal ver-
andert in een blijvend kennisnetwerk, dat 
mensen helpt die nog zoekende zijn op ge-
bied van digitalisering. ‘Wij moeten een plat-
form worden waar mensen terecht kunnen 
voor slimme oplossingen voor maatschap-
pelijke problemen. Een soort Bovag, waarbij 
je weet dat onze oplossingen voldoen aan 
de kernwaarden van de City Deal, dus de-
mocratisch, duurzaam, flexibel, deelbaar 
en schaalbaar. Een platform dat helpt om 
de juiste oplossingen te vinden en meer be-
wustzijn en bekwaamheid realiseert.’
Voor alle stuurgroepleden is de samenwer-
king tussen de verschillende partijen van 
groot belang en zij onderschrijven de kracht 
van het netwerk. En ze hopen dat het net-
werk van de City Deal blijft bestaan om zo 
samen te werken aan oplossingen voor de 
steden van Nederland.

door Frank Reniers
programmanager van Agenda stad 

Anita Nijboer

Patrick Gaynor

Cathalijne Dortmans

Shahid Talib

Noud Hooyman

Wim Willems
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Onze partners

De City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ begon op 3 
december met 51 partners. De partners van de City Deal 
zijn verdeeld over de hele quadruple helix, van het Rijk, 
gemeentes, waterschappen en maatschappelijke organi-

saties tot aan bedrijven en kennisinstellingen. 

3 juni 
Op 3 juni tekenden 7 nieuwe partijen de City Deal: CBS, de Data- 
en Kennishub Gezond Stedelijk Leven, Fontys Hogeschool, Hoge-
school Rotterdam, KPN, NEN en Hogeschool Saxion. 
Op 9 september kwamen daar nog de Provincie Noord-Brabant en 
Hogeschool Avans bij en daarmee heeft de City Deal inmiddels 60 
partners. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Logo in FC:
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100

Heeft u iemand in uw omgeving die veel voor u zorgt? Vraag voor 1 maart een Blijk  
van waardering voor mantelzorgers aan. In 2018 is dit een geldbedrag van 125 euro.

Kijk voor meer informatie op amersfoort.nl/mantelzorg

Blijk van waardering

125 euro

Aanvragen kan to
t 1 

maart

phbm

Official FIWARE iHub found�io�
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Aan de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe 
je dat’ doen 60 partijen mee, ieder met hun 
eigen reden en motivatie. Maar waarom doen 
ze mee? We spraken 9 partijen en kwamen 

erachter dat er één grote gedeelde factor is: de kracht 
van het zijn van een netwerk dat samenwerkt en van 
elkaar leert. 

Het Ministerie van Infrastructuur en Water-
staat
Voor Michiel van Dongen van het Ministerie van Infra-
structuur en Waterstaat biedt de City Deal een mooi 
platform om direct met gemeentes, bedrijfsleven en 
andere professionals de transitieopgaven van Neder-
land van praktische instrumenten te voorzien en in 
gebruik te gaan nemen. Met de werkgroep ‘Smart mo-
bility’ onderzoekt het Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat samen met gemeentes en andere partners 
hoe je smart mobility toepassingen in de slimme stad 
toepast. 

De Provincie Zuid-Holland
De maatschappelijke impact van digitalisering en tech-
nologisering is voor de Provincie Zuid-Holland van 
groot belang volgens gedeputeerde Willy de Zoete: ‘Di-
gitalisering en technologisering hebben invloed op onze 
toekomstige leefomgeving. Dat heeft gevolgen voor het 
bestuur van de dorpen en steden in Zuid-Holland en dat 
heeft effecten op onze inwoners. Denk bijvoorbeeld aan 
energietransitie, mobiliteit, leefbaarheid, inclusiviteit. 
Die moderne samenleving kent ook ethische dilem-
ma’s: die verandering moet ook veilig zijn, democra-
tisch en betrouwbaar. Dat zijn mogelijkheden en ook 
opdrachten waar de provincie Zuid-Holland een taak in 
heeft, vol overtuiging en inzet bij betrokken is.’
De kracht van het netwerk is voor Jan Roest, program-
mamanager implementatie Omgevingswet van de Pro-
vincie Zuid-Holland een van de redenen om mee te 
doen: ‘De City Deal is een hele laagdrempelige en ef-
fectieve manier van samenwerken tussen publieke en 

private partijen om de ontwikkelingen rond de smart 
city te volgen en vooral van elkaar te leren en actief bij 
te dragen aan het vraagstuk. Een goede balans vinden 
tussen de voor- en nadelen van de smart aanpak is voor 
mij de essentie van de deal. De techpush is groot, maar 
een maatschappelijk gewenste uitkomst komt niet van-
zelf. Daar moeten we hard voor werken.”

De gemeente Zwolle 
Voor Henk Vonk, strategisch adviseur Kennis & Inno-
vatie bij de gemeente Zwolle is het netwerk van de City 
Deal een multiplier die significant is. ‘Deelname aan 
de City Deal ‘Slimme Stad, zo doe je dat’ versterkt ons 
gezamenlijke ontwikkelvermogen om data en techno-
logie op verantwoorde wijze toe te kunnen passen en 
daarmee oplossingen te realiseren voor verschillende 
maatschappelijke opgaven. Het samenwerken aan een 
gemeenschappelijke toolbox van best practices en me-
thodieken, levert ons individueel én collectief betere 
handvatten om te komen van pilots naar daadwerkelij-

Waarom doe je mee?
ke implementatie van smartcitytoepassingen.’ Zwolle is 
betrokken bij een aantal werkgroepen. Zo is Henk Vonk 
actief in de werkgroep rondom Ethiek, waarin hij samen 
met andere partners onderzoekt hoe je omgaat met de 
ethische dilemma’s rondom digitalisering. 

Waterschap Vallei en Veluwe 
Ook Marije Stronks, kwartiermaker Datalab van het 
Waterschap Vallei en Veluwe is deel van die werkgroep 
en ziet een waarde in het leren van elkaar: ‘Smartci-
tyoplossingen of nog bredere de digitale transformatie 
kan niet worden uitgerold zonder goed stil te staan bij 
de ethische kanten. Maar hoe pak je dat aan? Binnen de 
werkgroep Ethiek komen de verschillende werkvormen 
voorbij en worden ervaringen gedeeld. Hierdoor hoef je 
niet zelf het wiel uit te vinden en kun je gebruik maken 
van bestaande netwerken en contacten. Daar zit ook de 
grootste meerwaarde van de City Deal: leren van en met 
elkaar.’ 
Wim van der Meer, programmamanager Digitale Trans-
formatie bij Vallei en Veluwe, vult hierbij aan dat ze 
meedoen, omdat het Waterschap gelooft in de gerichte 
toepassing van data en technologie voor het bereiken 
van de doelen en ambities van het waterschap. ‘Het wa-
terbeheer is de afgelopen jaren in een ander licht ko-
men te staan. Belangrijk daarbij is dat het water- en 
bodemsysteem leidend wordt in onze ruimtelijke opga-
ven. De City Deal is naast een relevant netwerk ook een 

groep mensen die vanuit verschillende perspectieven 
op zorgvuldige wijze kijkt naar de invoering van slim-
me toepassingen zoals kunstmatige intelligentie en 
sensortechnologie. Hierbij wordt beleid maar ook han-
delingsperspectief ontwikkeld. Daarnaast werken we 
samen over de verschillende domeinen heen, daardoor 
ontstaat een brede integrale blik met een sterk leer-
rendement.’

Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven 
Die brede integrale blik sluit ook aan bij het integrale 
netwerk van de Data-en Kennishub Gezond Stedelijk 
Leven, die als partner vooral betrokken zijn bij de werk-
groep ‘Lokaal Meten: Hoe vergelijk je projecten van bur-
germeet-initiatieven met elkaar?’ 
‘De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is net 
als de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ een pu-
bliek-private samenwerking rondom gezonde steden, 
waarin wij als RIVM en Provincie Utrecht aan meedoen. 
Vraagstukken zijn tegenwoordig complex, en dat vraagt 
om dit soort samenwerkingsvormen’, aldus Henri de 
Ruiter, beleidsmedewerker bij het RIVM. Waarom doen 
hij en Stephen van Aken, innovatiemanager bij de Pro-
vincie Utrecht dan mee aan de City Deal? ‘We zagen 
veel raakvlakken met de slimme stad, omdat smart city 
ook over leefbaarheid gaat. En ons perspectief vanuit 
gezondheid is een waardevolle toevoeging daaraan’, 
aldus Stephen. Henri voegt toe: ‘Wij voegen bovendien 
het inwonersperspectief toe aan de vraagstukken rond-
om de slimme stad en dat is belangrijk als je over een 
quadrupel helix samenwerking praat. Uiteindelijk doen 
we het, hoop ik, voor inwoners want het is hún leefom-
geving.’ 
Het is wel een opgave dit soort samenwerkingen, er-
kent Stephen, omdat ze de normale opdrachtnemer 
en opdrachtgeverrollen overstijgen. ‘Het is zoeken wie 
welke rol heeft en wie wat doet. Het gevaar is dat nie-
mand eigenaarschap en verantwoordelijkheid voelt én 
er is een neiging om vooral te praten in plaats van te 
doen in dit soort samenwerkingsverbanden.’ Daarom 
gaat de werkgroep ‘Lokaal meten: Vergelijken van pro-
jecten’ waarbij Stephen en Henri betrokken zijn samen 
met WeCity een concreet project ontwikkelen. ‘Op basis 
daarvan kunnen we het gesprek voeren.’
De complexiteit van samenwerken met zoveel partijen 
doet niet af aan de meerwaarde die Stephen in de City 
Deal ziet. ‘Dit soort netwerken zijn heel belangrijk. Je 
brengt namelijk zo het netwerk van de Data- en Kennis-

Willy de Zoete: ‘Moderne samenleving kent ook ethi-
sche dilemma’s’

Wim van der Meer: ‘Water- en bodemsysteem moet 
leidend zijn.’
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hub dichtbij het netwerk van de City Deal. Zo ontstaan 
kruisbestuivingen met andere partijen uit dit netwerk, 
zoals met Kadaster. En zo kunnen we gezamenlijk toe-
werken naar een gezonde en leefbare slimme stad, 
waarbij de inwoner centraal staat.’

De Politie
Ook Gerard Kuijlaars, strategisch adviseur digitale 
transformatie bij de politie benadrukt hoe belangrijk 
het netwerk is voor zijn organisatie: ‘Als politie doen wij 
mee omdat wij met de City Deal ‘Een slimme stad, zo 
doe je dat’ meer slagkracht hebben om steden veiliger 
en leefbaar te houden en de samenleving weerbaarder 
maken. Digitalisering en technologisering helpt ons om 
een stap verder te komen en het netwerk van de City 
Deal zorgt ervoor dat we samenwerken met steden.’
Mathijs Flim wist in het begin niet wat hij van de City 
Deal kon verwachten: ‘Een jaar later zie ik de grote 
waarde van dit netwerk. Neem nu de ethiektafel voor de 
Crowd Safety Manager, die is alleen door de City Deal 
tot stand gekomen. Samen met dit netwerk bouwen we 
aan veilige en leefbare steden.’

NVTL
Die leefbare stad heeft ook Jan Janse van de Neder-
landse Vereniging voor Tuin- en landschapsarchitec-
tuur (NVTL) voor ogen met zijn werkgroep Ontwerpen 
met data: ‘De City Deal is waardevol omdat veel partijen 
tot de conclusie zijn gekomen dat de vele beschikba-
re data tot een betere stad kunnen leiden. Van mij uit 
speelt dat vooral een rol omdat ontwerpers vorm ge-

Digitalisering en technologisering veran-
deren onze steden, regio’s en dorpen de ko-
mende jaren ingrijpend. Maar welke instru-
menten hebben we nodig om dat op een zo 

goed mogelijke manier te laten verlopen? Zodat we de 
leefbaarheid in onze steden kunnen vergroten en onze 
democratische waarden kunnen borgen. In de City Deal 
‘Een slimme stad, zo doe je dat’ ontwikkelen, toetsen en 
implementeren we die instrumenten. 

Wat willen we bereiken? 
Als we willen dat onze steden leefbaar blijven, moeten 
we gebruikmaken van de nieuwste technieken. Maar 
we willen wel dat dat op een democratische manier ge-
beurt. We moeten het zo organiseren dat we gebruik-
maken van de kansen die nieuwe technologie biedt, 
maar er geen last van krijgen. 

Wat zijn de doelstellingen? 
In deze City Deal stellen de deelnemers zich tot doel 
om processen te veranderen waarmee regio’s, steden 
en dorpen worden ontworpen, ingericht, beheerd en 
bestuurd, zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt 
van de kansen die digitalisering en technologisering 
bieden. De deelnemers aan de City Deal spannen zich 
gedurende de looptijd van de City Deal in om ten min-
ste twaalf processen te veranderen, deze processen te 
borgen, te implementeren en opschaling te bereiken. 
Dit gebeurt vanuit de bestaande praktijk, waardoor de 
ontwikkelde oplossingen vraaggestuurd en niet aan-
bodgestuurd zijn.

Principes en Randvoorwaarden 
Bij het beschrijven van de processen en het ontwikkelen 
van de instrumenten wordt uitgegaan van de volgende 
principes en randvoorwaarden:

‘Een slimme stad,
 zo doe je dat’, 
 maar hoe dan?

Principes
Democratisch – Er wordt rekening gehouden met de 
ethische dilemma’s die door het Rathenau Instituut zijn 
benoemd in het rapport Opwaarderen: privacy, autono-
mie, veiligheid, controle over technologie, menselijke 
waardigheid, rechtvaardigheid en machtsevenwicht.
Duurzaam – Zoals bedoeld in Sustainable Development 
Goal 11 van de Verenigde Naties: ‘Maak steden inclu-
sief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.’

Randvoorwaarden
Haalbaar – Binnen een afgesproken tijd, met een afge-
sproken budget wordt een bepaald resultaat behaald. 
Dit resultaat is toepasbaar in de gangbare praktijk.
Schaalbaar – Geschikt voor de gangbare praktijk en zo-
veel mogelijk gestandaardiseerd. Waar mogelijk wordt 
gebruikgemaakt van bestaande uniforme uitgangspun-
ten, zoals standaarden, afspraken en normen.
Deelbaar – Het resultaat kan breed gebruikt worden. 
Vendor lock-ins worden voorkomen.

Hoe doen we dat? 
De 60 ondertekenaars van de City Deal werken ieder 
mee aan de ontwikkeling van ten minste twee van de 
twaalf instrumenten. Dat doen ze in werkgroepen die 
elk een kartrekker hebben en een projectsecretaris af-
komstig van het bedrijf Jelmer. De werkgroepen krijgen 
gevraagd en ongevraagd advies van diverse kwaliteits-
teams.
De projectorganisatie is in handen van de Future City 
Foundation die daarin wordt bijgestaan door een Kern-
groep waarin ook mede-initiatiefnemers Stedennet-
werk G40 en het ministerie van BZK zitten. Hierop wordt 
toezicht gehouden door een stuurgroep.

Op https://agendastad.nl/citydeal/een-slimme-stad-
zo-doe-je-dat/ staat de hele dealtekst

Matthijs Flim: ‘Samen met dit netwerk bouwen we
aan veilige en leefbare steden.’

Rene Visser: ‘Wij zijn trots dat wij ons steentje daar-
aan bijdragen”

ven aan die stad en beter gebruik kunnen maken van 
al die data om hieraan invulling te geven. Mijn missie is 
het om die schakel tussen data en ontwerpers tot stand 
te brengen. Een betere stad begint met een beter ont-
werp.’

Fontys Hogescholen
Aan die gezonde en leefbare slimme stad wil ook Fontys 
Hogscholen bijdragen. Ronald Philipsen, de directeur 
van Fontys Hogescholen ziet dat er veel energie in de 
City Deal zit: ‘Het is waardevol dat we hier als Fontys 
Hogescholen een rol in spelen en als kennisinstelling 
impact kunnen hebben op onze (toekomstige)samenle-
ving.’
Pauline Schepers, docent commerciële economie aan 
de Fontys Hogeschool ziet ook veel meerwaarde voor 
haar studenten: ‘Door onze deelname aan de City Deal 
bouwen we ons netwerk en kennis op het gebied van 
Smart Cities verder uit. We komen in contact met veel 
kundige gastsprekers en opdrachtgevers die onze stu-
denten kunnen inspireren op thema’s die nu spelen. 
Daarnaast laat de City Deal ons zien wat onze studen-
ten moeten kunnen als ze de arbeidsmarkt betreden, 
wij kunnen hier onze leerdoelen op bijsturen.’

Vodafone
“We hebben in Nederland de beste digitale infrastruc-
tuur van Europa. Uiteindelijk draait het erom wat je er-
mee doet. De Citydeal is een broedplaats om in co-cre-
atie de wereld een stukje beter te maken met slimme 
toepassingen. Wij zijn trots dat wij ons steentje daaraan 
bijdragen”, aldus René Visser SR External Affairs Ma-
nager bij VodafoneZiggo.
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Wat zijn instrumenten?
In deze City Deal stellen de deelne-
mers zich tot doel om processen te 
veranderen waarmee regio’s, ste-
den en dorpen worden ontworpen, 
ingericht, beheerd en bestuurd, 
zodat optimaal gebruik kan wor-
den gemaakt van de kansen die 
digitalisering en technologisering 
bieden. De deelnemers aan de City 
Deal spannen zich gedurende de 
looptijd van de City Deal in om ten 
minste twaalf processen te veran-
deren, deze processen te borgen, 
te implementeren en opschaling 
te bereiken. Dit gebeurt vanuit de 
bestaande praktijk, waardoor de 
ontwikkelde oplossingen vraagge-
stuurd en niet aanbodgestuurd zijn.
We ontwikkelen, per te veranderen 
proces, een instrument waarmee 
het veranderde proces kan worden 
uitgevoerd. Het nieuw ontwikkelde 
proces en het daarbij behorende 
instrument worden daartoe in de 
praktijk getest. We ontwikkelen en 
vullen een online instrumentenkof-
fer waarin deze nieuwe instrumen-
ten worden verzameld. 
De deelnemers onderzoeken daar-
naast gedurende de looptijd van 
deze City Deal de mogelijkheid om 

op een aantal (her)ontwikkelingslo-
caties of -gebieden de ontwikkelde 
instrumenten toe te passen. Dit 
kan plaatsvinden in een nieuwe, 
aansluitende City Deal. De City 
Deal heeft daarnaast ook tot doel 
om de algemene kennis over het 
onderwerp van instrumenten en de 
bewustwording van de impact van 
de digitalisering en technologise-
ring te vergroten binnen het eigen 
netwerk van de Partijen en daar-
buiten.
Instrumenten voorkomen zo dat 
het wiel opnieuw wordt uitgevon-
den. En zo maken we optimaal 
gebruik van de mogelijkheden die 
digitalisering en technologisering 
biedt. Deze City Deal zorgt dus voor 
procesinnovatie. Zie pagina 20 voor 
de stand van zaken van de werk-
groepen.

Afspraken en normen
Er bestaan verschillende soorten 
uniforme uitgangspunten zoals 
afspraken, standaarden en nor-
men. Elk vakgebied heeft ze. Soms 
zullen we deze uitgangspunten 
moeten opstellen, vaak zullen we 
gebruik kunnen maken van be-
staande uitgangspunten. Als de 

Wat willen we bereiken? 
En hoe doen we dat? 

en die nog niet bestaan. Elk instru-
ment ontwikkelen we (verder) met 
een deel van de partners waaron-
der tenminste drie deelnemende 
gemeenten, waar het instrument 
ook wordt getest. We willen dat de 
instrumenten die we ontwikkelen 
haalbaar, schaalbaar en deelbaar 
zijn. En dat ze voldoen aan de de-
mocratische eisen die we stellen 
en bijdragen aan een leefbare stad 
zoals bedoeld in SDG 11.

City Deal partnerbijeen-
komst
We organiseren maandelijkse City 
Deal partnerbijeenkomsten op elke 
eerste donderdag van de maand. 
Tijdens deze bijeenkomsten ko-
men de werkgroepen bijeen. Per 
proces, wordt een werkgroep ge-
formeerd, waarin de procesvraag 
stapsgewijs wordt opgelost en in-
strumenten worden ontwikkeld. 
Deelnemers bepalen samen welke 
werkgroepen worden opgezet. Par-
tijen nemen deel aan de werkgroe-
pen. Iedere Partij neemt deel aan 
tenminste twee werkgroepen. In 
elke werkgroep zitten tenminste 
drie deelnemers waar het ontwik-
kelde instrument in de praktijk kan 
worden getest. Hierdoor ontstaan 
oplossingen die breed toepasbaar 
zijn en vraaggestuurd kunnen 
worden ingezet. Iedere werkgroep 
wordt getrokken door een van de 
deelnemende deelnemers aan die 
werkgroep. Daarnaast kent elke 
werkgroep een werkgroepsecreta-
ris die de bijeenkomst notuleert. 

De partnerbijeenkomsten beginnen 
altijd met een algemene opening 
door de projectmanager Jan-Wil-
lem Wesselink. Daarnaast eindi-
gen de bijeenkomsten altijd geza-
menlijk met een korte pitchronde, 
waarbij elke werkgroep de stand 
van zaken terugkoppelt en aan de 
werkgroep een hulpvraag stelt. 

Planning en resultaat
De werkgroepen koppelen ook ie-
dere bijeenkomst hun stand van 
zaken terug. Hiervoor maken we 
gebruik van een model waarbij te 

Het doel van de City Deal is het ontwikkelen en verzamelen van 
instrumenten voor de digitaliserende en technologiserende stad. 
Dit zijn instrumenten die focussen op processen die te maken 
hebben met digitalisering en technologisering van onze regio’s, 
steden en dorpen. Dat doen we in maandelijkse sessies, waarbij 
werkgroepen met vijf man bij elkaar komen. 

uitgangspunten nog niet bestaan, 
is het ontwikkelen ervan op zich 
ook een interessante uitkomst van 
de City Deal. Die uitgangspunten 
kunnen op verschillende manieren 
worden vastgelegd in een proces. 
Dat kan heel simpel via een (NEN)-
norm, maar ook in een verorde-
ningen of in (Europese) wetgeving. 
Bij veel technische afspraken is de 
standaard op zich al een manier 
van een procesafspraak. Als we 
allemaal dezelfde technische stan-
daarden gebruiken voor het op-
slaan van een bepaald soort data, 
zijn die data beter met elkaar te 
vergelijken.
De processen kunnen op verschil-
lende manieren worden omgezet 
in een instrument. In producten, in 
softwaretoepassingen, in model-
verordening, in een wetbundel, in 
een app enzovoort.

De partners bepalen
De partners bepalen zelf welke 
instrumenten ze ontwikkelen. Dat 
doen we in de komende bijeen-
komsten die we organiseren. We 
ontwikkelen alleen instrumenten 
(verder) waar eigenaarschap voor 
te vinden is in de groep partners 

zien is in welke fase een werkgroep 
zich bevindt. Er is onderscheid ge-
maakt in de fases: definiëren, iden-
tificeren, brainstormen, selecteren, 
protoype & testen en redefiniëren. 
Aan de hand van dit model kan de 
werkgroepsecretaris en de werk-
groepleden zien waar een werk-
groep staat. 
Elke keer wordt ook een planning 
gemaakt voor de komende tijd, 
waarin de werkgroepleden samen 
uitstippelen waar men de komende 
tijd aan wil werken. 

Zo bouwen we de community verder uit

DMI
De stand van zaken, de notulen van de bijeenkomsten én ander nieuws 
rondom de City Deal en smart cities staat op DMI, een community 
platform, waarvoor iedere partner toegang heeft. Bovendien heeft DMI 
een kalender waar alle aan de City Deal gerelateerde events in te vinden 
zijn en kunnen partners vragen stellen aan de hele community of aan 
hun specifieke werkgroep. 

App groep
Er is een City Deal app groep, waarin de deelnemers interessante arti-
kelen, links en events uitdelen en waarin regelmatig hulpvragen worden 
gesteld of discussies worden gevoerd. De City Deal groep is een uiting 
van de levende community van deze City Deal. 

Bestuurdersnetwerk 
Een keer per jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd voor alle be-
stuurders die de City Deal hebben getekend (of hun opvolgers). Hierin 
wordt de voortgang gepresenteerd en vervolgstappen voorgesteld bin-
nen en na de looptijd van de City Deal. Deze bijeenkomst vindt jaarlijks 
plaats in de eerste week van december.
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Zo gaan we verder
In 2022 zoeken we vanuit de City 
Deal ‘Een slimme stad, zo doe je 
dat’ de verbinding met de buiten-
wereld om zo onze resultaten te 
borgen. Daarbij zien we vooralsnog 
4 belangrijke sporen.

Voortzetting
We kunnen er voor kiezen de 
City Deal te verlengen (zie artikel 
12.3 van de dealtekst) Daarnaast 
delen we de kennis op de volgende 
manieren:

Opleidingen en trainingen
Samen met onze partners ontwik-
kelen we diverse opleidingen en 
trainingen op smartcitygebied.

Toolbox Slimme Stad
Op www.toolboxslimmestad.nl 
worden ruim 200 smartcitytools 
ontsloten. Hier worden de ko-
mende jaren visies en pilots aan 
toegevoegd. 

Toolbox Agenda Stad
Deze toolbox koppelen we aan de 
Toolbox die we ontwikkelen voor 
Agenda Stad en waarin we (samen 
met het Kennislab voor Urbanis-
me) alle tools uit de 27 overige 
City Deals bundelen. Het is aan de 
partners van de nieuwe CD Slim 
Maatwerk om samen na te gaan of 
dit een logische plek is.

Bewustwordingscampagne
Op verzoek van de G40 en in 
samenwerking met het Ministe-
rie van I&W, Heijmans en Voda-
foneZiggo heeft de Future City 
Foundation (die ook deze City Deal 
uitvoert) een bewustwordingscam-
pagne opgezet om meer mensen 

Zo borgen we onze resultaten

In 2022 zoeken we vanuit de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe 
je dat’ de verbinding met de buitenwereld om zo onze resultaten 
te borgen. Daarbij zien we vooralsnog 4 belangrijke sporen.

bewust te maken van de kansen 
van smartcityontwikkelingen. Daar 
hoort de website https://slim-
mestadzodoenwedat.nl/ bij.

Versnelling
In Versnelteams en CoP’s bunde-
len we kennis en netwerk rondom 
een specifiek thema.

Gebiedsontwikkeling
De vraag voor 2022 is hoe we de 
ontwikkelde tools kunnen toepas-
sen in de praktijk van gebiedsont-
wikkeling. Daarbij gaan we langs  
twee sporen:
> Geleidelijke spoor via relatief 
kleine projecten van partners 
(gemeenten en ontwikkelaars) uit 
de City Deal.
> Aanhaken op de grootschalige 
gebiedsontwikkeling gekoppeld 
aan de bouwopgave van het Rijk 
die wordt belegd in woondeals.
Beide sporen worden op dit mo-
ment opgezet.

Crowd Safety Manager 2.0
Bij het Innovatiebudget Digitale 
Overheid is succesvol een subsidie 
aangevraagd door partners van de 
City Deal ‘Een Slimme Stad, zo doe 
je dat’ (Argaleo, ELBA\REC, Future 
City Foundation, Gemeente Den 
Haag, Nationale Politie. WE-CPV) 
in samenwerking met TNO, TU 
Delft en Q-TC. De aanvraag is een 
direct vervolg op de werkgroep 
‘Crowd Safety Manager’ in de City 
Deal. 
We zoeken van hieruit ook de kop-
peling met de veiligheidsregio’s.

CoP Snuffelfiets
Op verzoek van de Data- en Ken-
nishub Gezond Stedelijk Leven zet-

ten we een Community of Practice 
op rondom de Snuffelfiets in het 
bijzonder en lokaal meten in meer 
algemene zin. Met een Community 
of Practice bedoelen we een net-
werk van partners die met elkaar 
ervaringen en kennis uitwisselen.

CoP Ethiek
In de werkgroep ethical boards 
wordt gewerkt aan het opzetten 
van een Community of Practice 
over de ethische vragen in de 
smart city. Deze kan fungeren als 
versnelteam op dit thema.

Bedrijfsleven
Vanuit dit Versnelteam helpen we 
bedrijven bij het ontwikkelen van 
nieuwe businessmodellen.

Overheid / G40-koplopersteden
Vanuit dit Versnelteam helpen we 
gemeenten bij het implemente-
ren van smartcityprojecten. We 
sluiten daarbij specifiek aan bij de 
G40-koplopersteden.

Borging
Met VNG en NEN zijn afspraken 
gemaakt om te onderzoeken hoe 
we de relevante resultaten uit de 
City Deal kunnen borgen bij deze 
organisaties. Met Crow willen we 
soortgelijke afspraken maken. Met 
de hogescholen wordt gewerkt 
aan het borgen van de kennis in 
onderwijs en onderzoek.

Verbreding via Agenda Stad
We werken op verschillende 
manieren samen met andere City 
Deals van Agenda Stad. Zie daar-
voor het artikel over City Deals op 
pagina 18.
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1 Hoe werken we samen met andere city deals>> COP JW  Actiepunt JW  

Met Agenda Stad en Regio, een program-
ma van het Ministerie van BZK, hebben 
gemeenten, Rijksoverheid en andere over-
heden samen met maatschappelijke part-

ners en het bedrijfsleven zich gecommitteerd om groei, 
leefbaarheid en innovatie in het Nederlandse en Euro-
pese stedennetwerk te bevorderen. Dit wordt gedaan 
door het sluiten van City Deals rond concrete, stedelijke 
transitie- en beheeropgaven. In een City Deal werken 
ambitieuze partners uit de steden, publiek en privaat, 
samen met overheden aan nieuwe oplossingen, waarbij 
bestaande praktijken, processen en financieringsmo-
dellen ter discussie staan. Samenwerking binnen deze 
multiple helix is daarbij cruciaal, plus de doorontwik-
keling daarvan in de snel veranderende wereld om ons 
heen en daarbij de versterking van de wisselwerking 
tussen rijks- en stedelijk niveau op verschillende be-
leidsterreinen. De afgelopen jaren zijn er 28 City Deals 
opgestart, waarvan er ondertussen 14 zijn afgerond. Er 
zijn nog 3 City Deals in oprichting. Op www.agendastad.
nl is een overzicht te vinden van alle City Deals.

Vanuit de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ wer-
ken we drie op manieren samen met andere City Deals:
> We zijn onderdeel van de Community of Practice van 
Agenda Stad en leren daar van alle andere City Deals.
> We werken mee aan de toolbox voor alle City Deals.
> We werken samen met de City Deals Openbare 
Ruimte en Ruimte voor Lopen.
> We zijn samen met de City Deal ‘Eenvoudig Maat-
werk’ betrokken bij de oprichting van de nieuwe City 
Deal ‘Slim Maatwerk’

Community of Practice Agenda Stad
In een City Deal werken ambitieuze partners uit de 
steden, publiek en privaat, samen met overheden aan 
nieuwe oplossingen, waarbij bestaande praktijken, pro-
cessen en financieringsmodellen ter discussie staan. 
Dat klinkt heel eenduidig, maar in werkelijkheid zijn de 
verschillen groot. De overeenkomst tussen alle deals is 
dat vanuit de multiple helix wordt samengewerkt, dat 
dat geborgd is in een convenant en dat de uitvoering 
wordt begeleid door projectleiders, die vaak dealma-
kers worden genoemd.
Maar hoe ben je een goede dealmaker? Om dat te leren 
heeft Agenda Stad en Regio een community of practi-
ce opgericht, waarin de dealmakers kennis uitwisselen 
over het begeleiden van de deals. Vanuit de COP is een 
Signal-groep opgezet, worden bijeenkomsten gehou-
den en wordt onderzoek gedaan en lessen gedeeld.

Toolbox City Deals
In de 28 City Deals is veel kennis ontwikkeld, zijn in-
zichten opgedaan, werkwijzen gedefinieerd. Veel van 
die uitkomsten zijn echter niet eenduidig gedocumen-
teerd en geborgd. Dat is niet vreemd, de focus van City 
Deals ligt immers op samenwerking tussen steden en 
het daar aanpakken van de uitdagingen. Op breder uit-
dragen en toepassen van de gevonden oplossingen lag 
minder de nadruk.
In het licht van de huidige maatschappelijke opgaven 
is dat echter wel jammer. Voor de grote urgente maat-
schappelijke opgaven waar we in dit land voor staan, 
moeten we immers alle beschikbare middelen inzetten. 
Daarom inventariseren we samen met onze partner 

Zo werken we samen met 
de andere City Deals

Kennislab voor Urbanisme welke oplossingen binnen 
de verschillende City Deals zijn ontwikkeld en hoe deze 
van nut kunnen zijn voor andere Nederlandse gemeen-
ten, andere overheden, bedrijven en/of organisaties. Al 
die gevonden oplossingen kunnen Nederland verder 
helpen, maar ook een mooi exportproduct zijn. Om dat 
te kunnen doen, onderzoeken we welke instrumenten 
er binnen de City Deals zijn ontwikkeld, beschrijven we 
ze op een vergelijkbare manier, ontwikkelen we een on-
line toolbox om ze te kunnen delen en maken we zicht-
baar een communicatiecampagne voor de verschillen-
de gebruikersgroepen.

Samenwerking City Deals Openbare Ruim-
te en Ruimte voor Lopen
De City Deal Openbare Ruimte richt zich op de volgen-
de hoofdvraag: ‘Van een nieuwe energie infrastructuur, 
meer ruimte voor water en groen tot nieuwe vormen van 
mobiliteit. De komende jaren gaat de openbare ruimte 
in Nederlandse steden op de schop. Gezien de druk-
te zowel boven als onder de grond is dit een uitdaging 
van formaat. Hoe zorgen we dat opgaven als klimaat-
adaptatie, energietransitie, deelmobiliteit, een nieuwe 
circulaire economie en een gezonde natuurinclusieve 
stad zo goed mogelijk op elkaar aansluiten?’ Binnen 
deze City Deal wil het ontwikkelteam Datagedreven zich 
richten op het gebruik van data voor het integraal plan-
nen, het maken van samenhangende beleidskeuzes, en 
vormgeven aan projecten. Wij werken samen met de 
City Deal Openbare Ruimte in het delen van resultaten.
Ook met de City Deal Ruimte voor Lopen delen we in-
formatie uit. Deze City Deal wil het lopen in de stad sti-
muleren en data inzetten om te komen tot een beter 
voetgangersbeleid in steden. Ook met deze City Deal 
delen we de resultaten.

City Deal ‘Slim Maatwerk’
Samen met de City Deal ‘Eenvoudig Maatwerk’ wer-
ken we aan het oprichten van de nieuwe City Deal ‘Slim 
Maatwerk’. Die City Deal richt zich op de vraag hoe ie-
dere Nederlander zo lang mogelijk zelfstandig in zijn 
eigen thuisomgeving kan wonen en leven. Dat is echter 
voor lang niet iedereen vanzelfsprekend. 
Zo heeft een groep inwoners problemen op het ter-
rein van bestaanszekerheid: een slechte woonsitua-
tie, gezondheidsklachten, eenzaamheid, schulden en 
inkomensproblemen. Niet zelden zijn dit complexe en 
meervoudige problemen en wordt door meerdere hulp-
verleners gewerkt aan een deel van de oplossing. Voor 
betreffende hulpvragers gaat het vaak om persoonlijke 
drama’s die snel een adequate oplossing behoeven.

Voor een andere groep is het om medische redenen 
niet langer vanzelfsprekend om zelfstandig te wonen. 
Bijvoorbeeld omdat ze dementeren of een andere zorg-
vraag hebben waardoor de eigen woonomgeving niet 
meer de prettige thuissituatie is die het altijd was.
In de City Deal ‘Slim Maatwerk’ focussen we ons op het 
innoveren, implementeren en continueren van een aan-
tal verschillende processen waar digitalisering en tech-
nologisering een positief effect kunnen hebben binnen 
het sociaal domein, zodat optimaal gebruik kan worden 
gemaakt van de kansen die digitalisering en technolo-
gisering bieden.

Daarbij focussen we op de volgende onderwerpen:
> Hoe begrijp en doorgrond je (onderdelen van) het 
sociale domein en breng je dit op een goede manier di-
gitaal in kaart zodat je vroeg kunt signaleren dat er pro-
blemen (zoals bedoeld in artikel 2.2) ontstaan en weet 
wat je daar aan kan doen.
> Hoe kun je zo optimaal mogelijk op data uitwisselen 
tussen de hulpvrager en verschillende hulpverleners, 
zonder dat je daarmee de principes zoals bedoeld in 
artikel 2.5 worden geschonden?
> Hoe kun je vanuit de klantreis van inwoners beter 
contact met hen krijgen en zo inspelen op hun behoef-
ten, zonder dat je daarmee de principes zoals bedoeld 
in artikel 2.5 worden geschonden? >> Hoe zorg je er-
voor dat iedereen in Nederland gebruik kan maken van 
de kansen die digitalisering biedt en er voor iedereen 
gelijkwaardige toegang tot internet is.
> Hoe kunnen digitalisering en technologisering een 
normaal onderdeel worden van 24 -uurs-ondersteuning 
van hulpvragers. Hoe maak je daarbij optimaal gebruik 
van de verschillende platforms die al bestaan?
> Hoe kun je door middel van het gebruik van sensoren 
en andere technologische middelen mensen met lichte 
dementieklachten en licht verstandelijk beperkte men-
sen langer zelfstandig thuis laten wonen zonder nog 
meer druk op de overbelaste zorg?
> Hoe maak je bij de inrichting van wijken optimaal ge-
bruik van digitalisering en technologisering zodat men-
sen langer zelfstandig thuis kunnen wonen?

Naast ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ zijn er nog 13 
City Deals actief. Daar werken we uiteraard mee sa-
men. Want zo leren we hoe we onze eigen City Deal 
zo goed mogelijk kunnen uitvoeren en kunnen we de 
resultaten uit andere City Deals delen.
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De werkgroep ‘Aanbesteden Ur-
ban data platform’ is sinds de-
cember 2020 bezig met de vraag 
‘Hoe besteed je een open urban 

data platform aan?’. 

Waarom? 
Dataplatforms zijn nuttig voor lokale overhe-
den om hun data op te slaan en te verwerken. 
Er zijn verschillende aanbieders van dit type 
systemen. Maar hoe selecteer en implemen-
teer je urban data platforms op een goede 
manier, zodat het datacenter dat je krijgt 
voldoet aan de wensen die je hebt? Daarbij 
spelen aspecten als schaalbaarheid, flexibi-
liteit, deelbaarheid maar ook de borging van 
privacy, cybersecurity en data-autonomie een 
belangrijke rol. Waar moet je op letten? Hoe 
schrijf je een goede uitvraag en hoe toets je 
die goed?

Van kennis naar definitie naar een 
moonshot
De vraag leek eenvoudig, maar de werkgroep 
merkte al snel dat het aanbesteden van een 
open urban data platform veel complexiteit 
kent. Daarom stonden de eerste maanden 
vooral in het teken van het verkennen van het 
onderwerpen en het scherper krijgen van de 
hoofdvraag. Zo gaf NEN een presentatie over 
haar normen en nam men daarbij de definitie 
van een open urban data platform over: Een 
nieuwe digitale stedelijke infrastructuur, die 
een set aan beleidsafspraken, (inter)nationa-
le wetgeving, standaarden en de technische 
implementatie daarvan omvat, onder regie 
van een (lokale) overheid. 

Na de definitie ging de groep met behulp van 
de moonshotgedachte van Mariana Mazzu-
cato aan de slag. De moonshot: waarde toe-
voegen aan een stad door een vrije flow van 
data en informatie willen ze realiseren door 
meerdere open urban dataplatforms. 

Van moonshot naar concrete vra-
gen
Om hier naar toe te komen gaat deze groep 
aan de slag met meerdere vragen om zo te 
komen tot een stappenplan voor het aanbe-
steden van zo een platform. 
> Technische vragen over hoe zo een plat-
form eruit ziet, of het een platform moet zijn 
en hoe je principes als transparantie en flexi-
biliteit borgt. 
> Juridische vragen over wie de eigenaar is 
van data, van het platform en toegang heeft. 
> Financiële vragen over wie voor het plat-
form en het onderhoud betaalt. 

Hoe verder?
De groep gaat de komende tijd aan de slag 
de vragen te beantwoorden om zo tot een 
uitgebreid stappenplan te komen, waardoor 
gemeentes makkelijker een open urban data 
platform kunnen gaan aanbesteden. Maar 
daarnaast gaat men ook inzetten op meer be-
wustwording, zodat duidelijk is hoe belangrijk 
zo een platform is. Wil je weten wie er in deze 
werkgroep zitten? Bekijk de deelnemerslijst 
op DMI.
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In 2021 is er in 13 werkgroepen hard gewerkt aan 
instrumenten voor de slimme stad. Dit is de stand  

van zaken per 15 november 2021.
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Het formuleren van een goede 
(meetbare) vraag tot het presen-
teren/interpreteren van de data. 
Dat is de keten waar de werk-

groep ‘effectieve datastrategie’ zich in bevindt. 

Waarom?
Er wordt steeds meer data verzameld in de 
openbare ruimte. Bij gemeenten, water-
schappen, provincies en het Rijk is behoefte 
naar real-time data om beslissingen mee te 
nemen. Daarnaast hebben deze overheden 
een belangrijke rol en verantwoordelijkheid in 
het functioneren en verbeteren van de kwali-
teit van de leefomgeving voor haar inwoners. 
Er is behoefte om hun activiteiten daartoe be-
ter te meten, te controleren, te monitoren en 
te sturen. Dit alles in onderlinge samenhang 
én in samenwerking met inwoners, bedrij-
ven en kennisinstituten. Data is de grondstof 
waarmee overheden dit kunnen doen, maar 
hoe doe je dat goed?

Data in context
We leven in een netwerksamenleving waarin 
data van groot belang zijn voor een efficiën-
te en succesvolle uitvoering van beleid. Data 
kan helpen om meer objectieve en feitelijke 
keuzes te maken. Hoe makkelijk dit ook lijkt 
– het is niet altijd vanzelfsprekend. In essen-
tie is data een versimpelde weergave van de 
werkelijkheid. Kortom, niet alles is in data 
te vangen en de datakwaliteit is vaak onvol-
doende. Kennis en ervaring blijven belangrijk 
om tot goed beleid te komen. Maar, vergis je 
niet dat data één van de beschikbare hulp-
middelen is. De werkgroep gelooft dat data 
gedreven werken niet het vertrekpunt, noch 
het doel is – data en technologie zijn hulp-
middelen. 

Data in de mix voor jouw favoriete 
recepten
Er is al erg veel kennis beschikbaar, alleen is 
het soms moeilijk om uit te vinden hoe je de 
juiste elementen op de goede plekken inzet. 
De groep kwam op het idee om een kookboek 
te ontwikkelen. Dit kookboek wordt vormge-
geven als een stappenplan inclusief verschil-
lende “recepten” en verwijzingen naar da-
ta-tools. Het kookboek kan op verschillende 
manieren gebruikt worden, aansluitend bij de 
behoefte en het kennisniveau van de organi-
satie. Het is een gids om een datastrategie op 
te zetten, een inspiratiebron om te leren van 
anderen, en een naslagwerk om meer infor-
matie te krijgen over nuttige tools. 

Hoe verder?
Momenteel is de groep hard aan het werk om 
het kookboek te schrijven en te ontwikkelen. 
Het stappenplan wordt aangescherpt, voor-
beelden worden uitgewerkt en tools worden 
verwerkt. Een belangrijk doel van het kook-
boek is dat we helpen om het proces repro-
duceerbaar te maken. Het is juist deze trans-
parantie die anderen helpt om uit te leggen 
hoe ze tot een mooi dashboard zijn gekomen. 
Daarnaast helpt dit ook helpt om resultaten 
te verifiëren: zijn de goede aannames ge-
daan? Is de juiste data gebruikt? Etc. Binnen-
kort koken alle gemeentes volgens het data-
kookboek en vinden ze hun favoriete recepten 
om beter om te gaan met de verwerving en 
opslag van data uit de openbare ruimte. Wil je 
weten wie er in deze werkgroep zitten? Bekijk 
de deelnemerslijst op DMI.
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Hoe kan data en technologie 
worden ingezet om initiatiefne-
mers (bewoners en bedrijven) 
optimaal gebruik te laten ma-

ken van de mogelijkheden die publieke data 
onder andere via het digitaal stelsel omge-
vingswet gaat bieden? Met dit vraagstuk is de 
werkgroep ‘de slimme initiatieventoets bezig.

Waarom?
De omgevingswet en het bijbehorende digi-
tale stelsel (DSO) biedt vooralsnog inzicht in 
de regels, maar nog weinig inzicht in de ver-
dere relevante (geo)data wanneer je als ini-
tiatiefnemer op zoek bent naar de relevante 
informatie over de locaties waar je iets mee 
wil. Daarom staat de volgende vraag cen-
traal: hoe kunnen de bevoegd gezagen data 
en technologie inzetten om initiatiefnemers 
in de fysieke leefomgeving naast en/of sa-
men met de informatie in het DSO optimaal 
gebruik laten maken van de mogelijkheden 
aan beschikbare (geo)data. Om de vragen van 
de initiatiefnemers in zowel de private als pu-
blieke sector in beeld te brengen, is het ge-
wenst om scherp te krijgen wat de behoeften 
en wensen zijn van de potentiële initiatiefne-
mers.

Durf te dromen
Vanuit dit gedachtengoed komt de volgende 
droom ter sprake: hoe mooi zou het zijn als 
er een slimme initatievetoest is die alle data 
optimaliseert en in kaart brengt? Dat bij elke 
actie in de buitenruimte alle benodigde infor-
matie beschikbaar is én je het realiteitsge-
halte van je plan krijgt aangereikt. Dit alles 
op het moment dat je de plek waar je iets wilt 

veranderen of wil organiseren confronteert 
met je plan. De werkgroep durft te dromen 
over dit concept en te speculeren over hoe dit 
realistisch zou kunnen worden uitgedacht. 

Van dromen naar doen
Gedurende een brainstormsessie van de 
groep hebben ze zichzelf verlost van restric-
ties. Wat als we onbeperkte middelen had-
den om een tool te ontwikkelen? Hoe krijgt 
dit vorm? Het moet makkelijk en schaalbaar 
zijn, een voorspellende waarde hebben en 
het moet een gesprekstool zijn voor verschil-
lende gebruikersgroepen. Ook hoort er een 
handreiking bij hoe je zoiets inricht binnen je 
huidige organisatie en de werkwijze daarbin-
nen. Technisch gezien is er nog niks voorbij 
gekomen wat niet bestaat. Het gaat om het 
integreren van de informatie. Een volgende 
stap zou zich richten op 3D en tijdsdimensie 
om effecten en consequenties te laten erva-
ren. Uiteindelijk, bouwt de tool voort op het 
DSO en overige beschikbare publieke (geo)
data van publieke partijen. 

Hoe verder?
Dit ideaalscenario kan een ‘concept’ aan de 
horizon zijn, waarmee we mensen in bewe-
ging krijgen om de tool echt te ontwikkelen. 
De werkgroep kijkt momenteel wat hun rol 
hierin is en richten zich tot de verschillende 
criteria die moet voldoen om de tool uiteinde-
lijk haalbaar een schaalbaar te maken. Wil je 
weten wie er in deze werkgroep zitten? Bekijk 
de deelnemerslijst op DMI.
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Hoe voldoet de toepassing van 
sensoren in de openbare ruimte 
aan de AVG? Met dit vraagstuk 
is de werkgroep ‘sensordata en 

privacy’ bezig.

Waarom?
De openbare ruimte digitaliseert steeds ver-
der. Sensoren zijn niet meer weg te denken 
uit het straatbeeld. Ze worden onder meer 
ingezet door gemeentes om de bezoekers-
stromen te tellen, luchtkwaliteit te meten, 
geluidsoverlast vast te stellen, en ga zo maar 
verder. Maar ook particulieren en onderne-
mers verzamelen steeds vaker sensordata 
over de leefomgeving, soms compleet los van 
de gemeente. Terwijl vele voorbijgangers niet 
door hebben wat er om ons heen gebeurt, 
vinden andere dat al deze metingen botsen 
met onze publieke waarden zoals privacy. 
Toch kunnen we er niet meer omheen, wat 
nu?

Sensor hier, daar – overal!
Er zijn enorm veel sensoren beschikbaar. 
Maar welke het meest passend is, is vaak een 
vraag die onbeantwoord blijft door onwetend-
heid. Het begint allemaal bij het doel van de 
sensor: waarom hebben we een sensor nodig 
en wat is de data die we willen verzamelen? 
De vervolgvraag richt zich op de wetgeving 
wat de AVG – in hoeverre speelt deze sensor 
een rol in privacy?

Hoe zit het dan met de privacy?
Sensoren en privacy kunnen samengaan als 
je de behoeftes van de privacyregels in kaart 
hebt – alleen moet je de juiste sensor weten 

te vinden. Daarnaast is nog een groot belang 
bij hoe je met de sensoren omgaat. Momen-
teel zijn er nog te veel blinde vlekken waar 
onduidelijkheden zijn wat kan en mag. Denk 
bijvoorbeeld aan de samenwerkingen tussen 
privaat en particulier. 

Hoe verder?
Een City Deal is er om te experimenteren en 
innoveren. Dit gaat helaas niet altijd op de 
manier zoals gehoopt, zo ook bij deze werk-
groep. Het vraagstuk was in deze setting te 
complex en breed waardoor er geen concrete 
stappen genomen konden worden. Om deze 
reden is er gekozen om vanaf december 2021 
een doorstart te maken met een fris vraag-
stuk en meer mensen die aansluiten bij de 
werkgroep. Het doel is om in hetzelfde thema 
aan de slag te gaan maar dan met visie op 
concrete tools als uitkomst. Wil je weten wie 
er in deze werkgroep zitten? Bekijk de deel-
nemerslijst op DMI.
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Hoe gebruik je (realtime) datas-
ets in het ontwerp(proces)? Met 
dit vraagstuk is de werkgroep 
‘ontwerpen met data’ bezig.

Waarom?
Er wordt continu data gemeten in de publieke 
ruimte wat vervolgens wordt opgeslagen om 
te gebruiken. De uitkomst van deze datasets 
kan erg interessant en behulpzaam zijn voor 
besluitvorming rondom thema’s zoals het 
ontwerpen van de nieuwe stad. Om slimme 
keuzes te maken heb je meer kennis en infor-
matie nodig om je antwoord goed te onder-
bouwen. Toch wordt er nog te vaak geen data 
gebruikt in dit proces. Het is te moeilijk om de 
juiste data te vinden binnen alle open data die 
beschikbaar is – een gemiste kans volgens de 
werkgroep. 

Dienen als een vertaalmachine
In de huidige situatie wordt er nog te weinig 
gewerkt met realtime data omdat het vaak te 
moeilijk is om de juiste data te vinden en te 
implementeren. Er is erg veel onwetendheid 
bij de ontwerpers wat ze er nu precies kun-
nen met de data. Er zijn zo’n 5000 bronnen 
waar momenteel niets mee gedaan wordt 
terwijl ze inzicht geven over verschillende 
belangrijke onderwerpen zoals luchtkwaliteit 
en geluidsoverlast. Daarom wil de werkgroep 
zich richten op een tool die functioneert als 
een vertaalmachine van de beschikbare data 
in samenwerking met het Kadaster. Het ho-
gere doel hiervan is om de data beter toegan-

kelijk te maken en het zo vaker in te zetten. 
Deze tool is vormgegeven in een canvas die 
je helpt om afwegingen te maken om zo de 
cyclus van het ontwerpen door te lopen. 

Pilots tot gebiedsontwikkeling
De werkgroep blijft niet stil zitten en kijkt ver-
der dan alleen het ontwikkelen van de tool. 
Momenteel zijn ze bezig met verschillende 
pilots in gebieden van ‘s-Hertogenbosch, Den 
Haag en Utrecht om het canvas in te gaan zet-
ten voor gebiedsontwikkeling. Dit geeft een 
duidelijk beeld van de processtappen die je 
moet doorgaan en waar dit mis gaat. Wat de 
werkgroep zich wel heel duidelijk realiseert is 
dat ze hiervoor een lange adem moeten heb-
ben – dit is geen proces van 2 jaar. Met deze 
instelling kijken ze verder naar de toekomst. 

Hoe verder?
Kortom, de werkgroep is erg druk bezig met 
het ontwerpen van het canvas en dit te tes-
ten in de verschillende pilot gebieden. Tijdens 
deze ontwikkelingen richten ze zich ook op 
de toetsingscriteria waaraan de ontwikkeling 
zich moet voldoen. Hierin zijn zij ook recent 
gekomen op een nieuw concept van het ge-
bruik van kennisvouchers. Dit idee zal in de 
komende maanden verder worden uitgedacht 
en getoetst. Wil je weten wie er in deze werk-
groep zitten? Bekijk de deelnemerslijst op 
DMI.
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14 Wat: werkgroepen – 1 pagina per werkgroep
 >>evaluatie
 >> donderdag afmaken 

Hoe betrek je inwoners bij “lo-
kale meet”-projecten en zorg je 
er voor dat informatie leidt tot 
gedragsverandering en hoe je 

dat kan laten aansluiten op het beleid van 
de gemeente? Met dit vraagstuk is de werk-
groep ‘lokaal meten: betrekken en activeren 
van data’ bezig.

Waarom?
Als je de stad wil verbeteren gaat dit altijd 
via de inwoners. Uiteindelijk zijn zij een van 
de belangrijkste sleutelpartners. Volgens de 
werkgroep moeten zij meer betrokken wor-
den om samen opgaves aan te gaan om de 
omgeving te verbeteren. Echter ligt er nog 
een vraagstuk hoe inwoners zowel te betrek-
ken als te activeren zijn bij het verkrijgen van 
inzichten in de (lokale) leefomgeving. Het ge-
bruik van sensoren, de analyse en interpreta-
tie van de bijbehorende data samen met hen 
staat hierin centraal. 

Basisprincipes
Voor de werkgroep zijn er 3 hele concrete 
principes om te handhaven. Om te beginnen, 
de inwoner staat centraal. Dit komt voort uit 
de gedachte dat als je de omgeving beter be-
grijpt dan kun je beter handelen. Dit linkt aan 
het volgende principe namelijk hoe meer je 
meet, hoe meer je leert. Hoe meer je leert, 
hoe meer je begrijpt. Hoe meer je begrijpt, 
hoe beter je handelt. De slimme stad heeft 
daar tal van middelen voor de momenteel al-
lemaal al (kunnen) worden ingezet. Als laat-
ste gaan zij uit van reële behoeften, thema’s 
en urgenties. Kortom, we moeten werken aan 
thema’s waar de inwoner baat van ziet om 
hen te stimuleren deel te nemen. 

De mens als sensor
Natuurlijk eindigt het niet daar. Er moet nog 
een slag worden geslagen in hoe de inwoner 
een concrete rol kan spelen in het verzame-
len van de data en het leveren van de input. 
Hiervoor is de groep bezig met het vinden van 
verschillende casussen waar ze hun uitein-
delijke tool kunnen gaan testen. Hierin ligt de 
focus op het verzamelen van data die is ge-
genereerd door de mens. Dit ben jij niet zelf 
als persoon maar wel al jouw apparaten die 
data generen in jouw dagelijkse leven. Denk 
aan alle data die telefoons, fietsen, auto’s, 
etc. waarnemen tijdens het bewegen door 
een omgeving. 

Hoe verder?
De werkgroep wil zich focussen op een tool 
die de roadmap van het proces weergeeft om 
burgers te betrekken. In deze roadmap wor-
den alle lessons learned van betrokken orga-
nisaties verwerkt. Dit wordt in de praktijk ge-
test aan de hand van verschillende usercases 
om dit proces verder te kunnen finetunen. 
Daarnaast beoogt de werkgroep om samen 
te gaan werken met afstudeerstudenten om 
nog meer losstaande vraagstukken uit te zet-
ten om uiteindelijk de tool te kunnen reali-
seren. Wil je weten wie er in deze werkgroep 
zitten? Bekijk de deelnemerslijst op DMI.
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Hoe kunnen we voor eenieder 
smart city oplossing aanbieden 
en hoe vergelijken we deze? Met 
dit vraagstuk is de werkgroep 

‘lokaal meten: vergelijken van projecten’ be-
zig.

Waarom?
Het is nooit het doel om het wiel opnieuw uit 
te vinden. Echter, zijn er vele mensen iedere 
dag bezig om tot een oplossing te komen die 
eigenlijk al bestaat. In vele situaties worden 
uitkomsten van vraagstukken niet gedeeld 
of zijn ze onvindbaar – en dit is een gemiste 
kans. Door het vergelijken van projecten zal 
je leren van het verleden wat je kan imple-
menteren in de toekomst. Smart city oplos-
singen worden steeds toegankelijker. Maar, 
hoe vergelijken we deze uitkomsten en hoe 
brengen we ze in kaart?

Wie meet, die weet
Transparantie is in dit vraagstuk een erg be-
langrijke bouwsteen. Alles draait om het wil-
len delen van je ervaring en kennis. Maar hoe 
doe je dit als er zowel burgers, bedrijven en 
overheden bij betrokken zijn? Iedere gebrui-
kersgroep heeft een ander doel om betrok-
ken te zijn in het proces en dit brengt andere 
informatie met zich mee. Toch roept dit nog 
een belangrijke discussie op binnen de werk-
groep namelijk tussen standaardisatie en ini-
tiatief van inwoners. Sommige inwoners me-
ten omdat ze de “standaard” rekenmodellen 
niet vertrouwen. Kortom, je kunt standaardi-
sen en zo uitkomsten vergelijkbaar maken, 
maar dan smoor je de energie van onderop. 
Het uiteindelijke doel hierin is om te vinden 
hoe deze samenwerking kan plaats vinden en 

ze in een lijn met elkaar te brengen. Makke-
lijk gezegd, maar hoe neemt dit vorm aan? 

Self-service portal 
Vanuit dit vraagstuk wil de werkgroep meer 
kennis gaan opdoen in de praktijk. Dit gaan ze 
doen door deel te nemen aan de ontwikkeling 
van een selfservice portal die door de Data- 
en Kennishub Gezond Stedelijk leven verder 
wordt uitwerkt. Hierbij moet de self-seriv-
ce portal inwoners en meetgroepen in staat 
stellen om zelf te kiezen op welke wijze zij on-
dersteund willen worden. Van kant-en-klare 
sensoren die gelijk geregistreerd worden bij 
RIVM en Kadaster, tot een DIY-handleiding. 
Zo hopen zij uiteindelijk transparante kennis 
te kunnen doorgeven, en meetcommunities 
zo goed mogelijk te faciliteren. Tijdens deze 
ontwikkeling richten zij zich op de uitwerking 
en het beheer inclusief de daarbij horende 
toetsingscriteria. 

Hoe verder?
De werkgroep staat aan de startblokken om 
vanaf december aan de slag te gaan met het 
self-service portal. Daarvoor zijn ze nu op-
zoek naar de juiste mensen binnen de City 
Deal om aan te sluiten zodat ze alle expertise 
aan tafel hebben tijdens de ontwikkeling. Wil 
je weten wie er in deze werkgroep zitten? Be-
kijk de deelnemerslijst op DMI.
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Hoe zet je smart mobility in in 
een slimme stad? Om de grote 
uitdagingen (rondom woning-
bouwopgave, klimaatadaptatie, 

leefbaarheid etc.) waar we in Nederland voor 
staan het hoofd te bieden, moeten we slim 
met elkaar optrekken en gebruik maken van 
digitalisering. Smart mobility kan een be-
langrijke rol spelen binnen deze uitdagingen, 
bijvoorbeeld door de inzet van iVRI’s (intelli-
gente verkeersinstallaties), maar ook deel 
in een gemeente goed gebruik te maken van 
deelmobiliteit. Maar deze ontwikkelingen 
brengen ook uitdagingen met zich mee, bij-
voorbeeld wat de juridische kaders zijn voor 
deelsteppen, maar ook hoe je effectief ge-
bruik kan maken van iVRI’s om beleidsdoe-
len te behalen. Zonder dat elke gemeente dit 
afzonderlijk moet bedenken en dat systemen 
niet goed met elkaar integreren. 

Waarom? 
Er zijn veel smart mobility oplossingen be-
dacht en beschikbaar zijn, die vaak vanuit 
verkeerskundig en privégebruik zijn vorm-
gegeven, maar niet per se aansluiten bij hoe 
de stad bij voorkeur functioneert. De vraag is 
dus of we de smart city zo kunnen ontwikke-
len dat smart mobility daar ook een onder-
deel van wordt. Dan kunnen landelijk wer-
kende bedrijven (IT, mobiliteitsaanbieders, 
logistiek en transport) overal dezelfde over-
heid tegenkomen met dezelfde spelregels en 
mogelijkheden.

Nood- en hulpdiensten
Elk jaar vinden in Nederland 270 ongeluk-
ken plaats als gevolg van een hulpvoertuig 
van politie, brandweer of ambulance dat met 
zwaailichten en sirene door rood rijdt. Dat 
leidt tot leed bij dat ongeluk, maar ook bij het 
incident waar de hulpverlener naartoe on-
derweg was. Dat kan slimmer, bijvoorbeeld 
door het stoplicht op groen te zetten als er 
een hulpvoertuig aan te zetten of door via 
autonavigatiesystemen te communiceren 
met andere weggebruikers. De vraag is dus 
hoe kunnen hulpvoertuigen online optimaal 
communiceren met medeweggebruikers, 
verkeersregelinstallaties en andere onder-
delen van de openbare ruimte?
Als antwoord hierop heeft IenW een platform 
ontwikkeld waarop je kunt zien welke steden 
al werken met iVRi’s en een stappenplan hoe 
je deze implementeert in je eigen gemeente. 
Zo’n stappenplan kan een gemeente helpen 
bij de prioritering van nood- en hulpdiensten, 
maar ook bij de prioritering van andere doel-
groepen. 

Deelmobiliteit, hubs en Maas
Als de ruimte in de stad schaars is, is onno-
dig autobezit dat slechts een paar procent 
van de tijd wordt gebruikt, een flinke ruim-
teverspilling. Bovendien willen we naar een 
samenleving waarin mensen kiezen voor 
het vervoersmiddel dat past bij hun behoefte 
op dat moment. Er bestaan al verschillende 
deelmobiliteitsoplossingen die in grote ste-
den ook op kleine schaal redelijk functio-
neren. In de Randstad bestaan bijvoorbeeld 
verschillende aanbieders van deelauto-sys-
temen. Maar ook dat levert soms problemen 
op. Deelfietsen en deelsteps zijn streng gere-
guleerd in Nederland. Deelscooters zijn een 
klein succes in grotere steden. Afstand doen 
van de eigen eerste of tweede auto veronder-
stelt de beschikbaarheid van een deelauto, 
-scooter of –fiets op het moment dat de klant 
die nodig heeft. En een aantrekkelijk tarief, 
een goede maar betaalbare verzekering, een 
parkeervergunning in vele steden etc. Hoe 
wordt deelmobiliteit een nieuwe normaal? 

Smart mobility 
– Op weg naar 
een veilige en 
duurzame stad

Voor gemeenten en gebruikers? En onder 
welke condities? 
Om het voor gemeentes makkelijker te ma-
ken om deelmobiliteit in te gaan zetten gaat 
de werkgroep nu een “landkaart” ontwikke-
len waarbij de belangrijkste achterliggende 
beleidsdoelstellingen en praktische vragen 
omtrent implementatie van deelmobiliteit, 
hubs en MaaS worden verzameld, en waar de 
antwoorden te vinden zijn Dit voorkomt ver-
dere fragmentatie in het kennislandschap, 
wat nu een grote barrière voor opschaling 
lijkt te zijn.

Stadslogistiek digitaal platform
Ontwikkelingen rondom stadslogistiek pas-
sen in een bredere digitaliseringsontwik-
keling, die via aparte trajecten lopen (bijv. 
SPES). De meerwaarde van een Stadslogis-
tiek tool binnen City Deal is hierdoor beperkt 
omdat de samenwerking in een breder ver-
band wordt ingericht. Wel kan de Smart Mo-
bility groep een introductie tot de relevante 
communities bieden. Er ligt nog wel een kans 
om stadslogistiek mee te nemen binnen de 
City Deal, o.a. als set functionele eisen voor 
een UDP, een gemeentelijke datastrategie en 

nieuwe businessmodellen. Hierover zal apart 
met de betreffende tooltrekkers contact wor-
den opgenomen.

Van smart mobility naar gebieds-
ontwikkeling
Na het afronden van de tools gaat deze werk-
groep met een aantal betrokken partners 
verder kijken hoe je binnen gebiedsontwik-
keling smart mobility kunt inzetten. Dus hoe 
ontwikkel je een gebied zo dat smart mobility 
tools hierin het nieuwe normaal worden? Wil 
je weten wie er in deze werkgroep zitten? Be-
kijk de deelnemerslijst op DMI.
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Wat is het businessmodel voor 
de smart city en hoe kom je 
tot nieuwe samenwerkings-
vormen binnen de smart city 

markt is de vraag binnen deze werkgroep. 

Waarom? 
De huidige businessmodellen voor de smart 
city zijn gebaseerd op de businessmodellen 
voor de niet-slimme stad. Het zijn de door-
ontwikkelde verdienmodellen die we al de-
cennia gebruiken. Maar is dat wel goed? Als 
we kijken naar andere branches dan zien we 
dat businessmodellen op een gegeven mo-
ment radicaal veranderen. Neem bijvoor-
beeld de muziekindustrie, het verdienmodel 
van Spotify (abonnementen) is heel anders 
dan dat van iTunes van Apple (verkoop en be-
zit). Hoe werkt dat door in onze markt?

Van het maturity model… 
De afgelopen periode is de werkgroep eerst 
aan de slag gegaan met het zogenaamde ma-
turity model op basis waarvan men op levels 
bepaald in welke mate een organisatie of be-
drijf slim is. Het doel hiervan is om te bepalen 
of opdrachtgever en opdrachtnemer dezelfde 
taal spreken. Per stap is aangegeven hoe het 
level bepaalt hoe men omgaat met samen-
werkingsvormen, businesscases, organisa-
tie, data en technologie. Zo weten opdracht-
nemers en opdrachtnemers van elkaar welke 

status men heeft en hoe men met elkaar kan 
overleggen en er dezelfde verwachtingen zijn. 

Naar extra aandacht voor samen-
werking in het maturity model… 
Na het uitpluizen van dit maturity model 
voegt men de werkgroep er ook nog een 
kolom aan toe, namelijk de kolom van nieu-
we samenwerkingsvormen. Hierbij gaat het 
vooral erom hoe je binnen een samenwer-
kingsverband coalities aangaat en een part-
nership succesvol tot een product/dienst laat 
leiden. Deze samenwerkingsmodellen zijn 
een extra kolom in het maturity model om 
zo te bepalen op welke manier een samen-
werking tot stand komt. Level een en twee 
van het maturity model werken bijvoorbeeld 
meer samen in traditionele opdrachtgevers/
opdrachtnemers relaties, terwijl bij level vijf 
nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan. 
De werkgroep gaat nu het maturity model  
finetunen door er een extra kolom aan toe te 
voegen met businessmodellen en zo het mo-
del verder uit te breiden. 
Dit nieuwe maturity model gaat de basis vor-
men voor andere werkgroepen van de City 
Deal voor nieuwe samenwerkingen. Wil je 
weten wie er in deze werkgroep zitten? Bekijk 
de deelnemerslijst op DMI.
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Hoe hou je als organisatie al-
tijd goed rekening met (nieuwe) 
ethische dilema’s als gevolg van 
digitalisering en technologise-

ring?

Waarom? 
Bij het besturen, ontwerpen, inrichten en be-
heren van de smart city lopen we tegen nieu-
we ethische vragen aan. Daarvoor is het zin-
vol om advies te krijgen van externen. Ethici, 
filosofen, maar ook inwoners. Verschillende 
gemeenten hebben ervaring opgedaan met 
het inrichten van een ethical board. Wat kun-
nen anderen daarvan leren? En hoe betrek je 
je organisatie erbij? En hoe gebruik je de ad-
viezen optimaal?

Van kennisverzameling
De werkgroep heeft in de eerste periode vooral 
kennis heeft verzameld om te kijken wat er al 
gebeurt op gebied van ethiek. Zo is er verkend 
welke ethische commissies er zijn en welke 
tools al in gebruik zijn, zoals de DEDA tool en 
de product Impact Tool. Dat is een tool om een 
dilemma van uit verschillende perspectieven 
te bekijken en hoe je dat zou kunnen vormge-
ven. Een andere tool is begeleidingsethiek, die 
het ethische gesprek faciliteert. 

Naar een kennisplatform
Na het vergaren van kennis gaat de werk-
groep nu een kennisplatform opstellen, waar 
ethiekprofessionals en smartcity professio-
nals tools en handvatten kunnen vinden voor 
het voeren van een ethisch gesprek. Boven-
dien kan dit platform een ethische commu-
nity ondersteunen, waarin in een COP con-
structie kennis en best practices kunnen 
worden gedeeld. 

Binnen de toolbox van dmi
De toolbox van de City Deal ‘Een slimme stad, 
zo doe je dat’ biedt al een structuur voor een 
aparte categorie ‘smart ethics’, waardoor 
men het kennisplatform van de werkgroep in 
eerste instantie kan integreren in de toolbox. 
De werkgroep gaat afwegen of dit past bij de 
eisen aan het kennisplatform en gaat onder-
tussen ook op zoek naar een extra financie-
ring voor het kennisplatform. Wil je weten wie 
er in deze werkgroep zitten? Bekijk de deel-
nemerslijst op DMI.
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Hoe kan je smartcitytoepassin-
gen in de openbare ruimte door 
(lokale) wet- en regelgeving re-
guleren?

Waarom?
Er zijn steeds meer partijen die smartcitytoe-
passingen willen toevoegen aan de openbare 
ruimte. Denk bijvoorbeeld aan allerlei soor-
ten sensoren. Er zijn ook steeds meer lokale 
overheden die dit willen reguleren, zodat er 
geen wildgroei aan smartcitytoepassingen in 
de openbare ruimte ontstaat.

Van verordening naar botsproef
De modelverordening van Kennedy Van der 
Laan dient ervoor om gemeentes te laten 
zien over welke onderwerpen een gemeente 
iets kan regelen en hoe een gemeente dat 
kan doen en waar de mogelijkheden en be-
perkingen zitten bij regelgeving op gemeen-
telijk niveau. 
In de eerste tijd heeft deze werkgroep de mo-
delverordening aangescherpt en gekeken wat 
gemeentes grip geeft op smartcitytoepassin-
gen. Vanaf maart zijn de gemeente Rotter-
dam en de gemeente Helmond gestart met 
botsproeven voor de modelverordening. Rot-
terdam begon met het aanvragen van slimme 
modulaire straatkasten. Helmond gebruikt 
de modelverordening in het aanvragen van 
een passantenteller, die verkeersdata in 
kaart brengt op basis van sensordata.

Elkaars werelden leren kennen en 
taal leren spreken
Het doen van de botsproef van de modelver-
ordening heeft tot nu toe ervoor gezorgd dat 
verschillende domeinen (of afdelingen) bin-
nen een organisatie met elkaar om tafel gaan 
zitten rondom de modelverordening. Hier 

kwamen een aantal verschillen tussen de af-
delingen naar voren
> De openbare ruimte afdelingen (zoals de 
openbare verlichtingsafdeling ) werkt heel 
anders dan de smart city afdeling en anders 
dan de juridische afdeling. 
> De juridische afdeling werkt veel meer op 
basis van snel problemen oplossen, voor de 
directie of wethouder en is minder bezig met 
advies of het vooraf toetsen van een model-
verordening.
> de Openbare verlichtingsafdeling werkt op 
basis van meerjarige plannen en vastgestel-
de budgetten en voelt zich niet verantwoor-
delijk voor de beoordeling van een slimme 
straatkast. 
> De smart city afdeling kijkt minder naar 
het aanbesteden van een tool en zet meer in 
op innovaties voor de organisatie dan dat de 
afdeling in de organisatie zit. Bovendien is 
hier minder geld beschikbaar. 

Hoe help je gemeentes met smart-
citytoepassingen? 
De modelverordening heeft dus veel gesprek-
ken teweeg gebracht, die anders niet hadden 
plaatsgevonden. Daarmee is er wederzijds 
bewustzijn gekweekt. Nu gaat de groep kij-
ken naar de resultaten van de botsproeven 
en de randvragen die hier ter sprake komen. 
Doel van deze werkgroep is om te bepalen of 
de modelverordening een passend antwoord 
biedt op het vergunnen van smart city toepas-
singen in de openbare ruimte en zo ja wat er 
organisatorisch georganiseerd moet worden 
om dergelijke aanvragen te beoordelen. Wil je 
weten wie er in deze werkgroep zitten? Bekijk 
de deelnemerslijst op DMI.
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Hoe manage je drukte in een 
stad? Hoe voorkom je onveili-
ge situaties? Vanwege de co-
ronapandemie is het belang 

van crowd managment steeds duidelijker 
geworden. Om de spreiding van het virus te 
voorkomen wil men de drukte in een stad 
voorkomen. Daarom werd in 2020 een inno-
vatiecompetitie gestart met de vraag ‘Hoe ga 
je om met drukte van de stad’. Argaleo won 
deze competitie met een oplossing om sen-
sorinformatie in een 3D dashboard te visu-
aliseren om de juiste inzichten en adviezen 
te geven. De applicatie maakt geen gebruik 
van persoonsgegevens en is daarmee priva-
cy-proof. Deze oplossing is in de werkgroep 
‘Crowd Safety Manager’ verder uitgerold in 
drie Nederlandse steden. 

Waarom? 
Door drukte in steden verspreidt het corona-
virus zich. Hoe kun je drukte in steden mana-
gen, zodat dit minder gemakkelijk gebeurt? 
Met dit instrument kun je realtime drukte in 
steden meten en communiceren met mensen 
in de stad. Dat is nuttig in coronatijden, maar 
ook daarna. Bijvoorbeeld voor bewoners van 
wijken rondom risicovolle gebieden als che-
mische fabrieken of voor het managen van 
drukte van events. 

Van oplossing naar pilot
Inmiddels is de Crowd Safety manager geen 
concept meer, maar in werking gesteld in 

drie deelnemende gemeentes van de City 
Deal: ’s-Hertogenbosch, Breda en Den Haag. 
Deze pilots zijn succesvol ingang gezet en in-
middels ook met andere data gecombineerd, 
zoals met fietsdata. 
In ’s-Hertogenbosch heeft de Crowd Safety 
manager ertoe geleid dat de stad uit de lock-
down kon gaan en dat men met behulp van 
de techniek de drukte beheersbaarder kon 
houden. 

Ethische kaders
De werkgroep heeft daarnaast ook een ini-
tiatief genomen om samen met de politie 
(een van de deelnemers van de City Deal) een 
ethiektafel op te zetten, waarbij de effecten 
van de techniek zijn besproken. Deze ethiek-
tafel heeft tot interessante inzichten geleid 
en heeft vooral laten zien hoe waardevol de 
Crowd Safety Manager is voor het beheersen 
van veiligheid in een stad. 

En nu? 
Dat de Crowd Safety manager een succes is 
blijkt uit het feit dat de tool nu subsidie heeft 
gekregen vanuit Den Haag én Europa om op 
te schalen en verder te verdiepen en om nog 
effectiever te kunnen worden ingezet voor ge-
richt beleid. Daarmee was dit jaar voor deze 
tool niet alleen een mooie start, maar belooft 
het komende jaar ook nog veel moois te bren-
gen. Wil je weten wie er in deze werkgroep 
zitten? Bekijk de deelnemerslijst op DMI.
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3 december 2020 – Tekenmoment 
City Deal 

31 maart 2021– Digitaal rondeta-
felgesprek tijdens de Novi confe-
rentie over hoe digitalisering en 
innovatie als instrumenten kunnen 
bijdragen aan het uitvoeren van 
de nationale omgevingsvisie. Met 
Marieke van Wallenburg direc-
teur-generaal Overheidsorgani-
satie, Robin Kroes van Vodafone-
Ziggo, Wim Willems van de G40 en 
de gemeente Apeldoorn, directeur 
programma Mobiliteit en Gebieden 
van het Ministerie van Infrastruc-
tuur en Waterstaat Jan-Bert Dijk-
stra, Anita Nijboer van Kennedy 
Van der Laan en Shahid Talib van 
Heijmans. 

8 april 2021 – Digitaal rondeta-
felgesprek tijdens de Innovatie 
expo over hoe je een slimme stad 
bestuurt. Tijdens dit gesprek riep 
Raymond Knops, staatssecreta-
ris van Binnenlandse zaken en 
Koninkrijksrelaties op om meer te 
durven experimenteren. Hij werd 
daarin bijgevallen door Barbara 
Kathmann, Tweede kamerlid van 
de Pvda en Wim Willems, wet-
houder in Apeldoorn en voorzitter 
binnen de G40. 

1 juli 2021– Webinar van de City 
Deal in samenwerking met de 
Autoriteit persoonsgegeven over 
wat er wel en niet mag in de smart 
city. Munish Ramlal, hoofd van de 
afdeling Systeemtoezicht bij de 
AP samen met Gerald Hopster en 
Anna Maj Drenth, senior inspec-
teurs van de AP, gaven een inzicht 
in hoe de AP naar smartcitytoe-
passingen kijkt. Belangrijkste les: 
transparantie en het open gesprek 
over dilemma’s in je organisatie. 

 3 & 4 september 2021– City Deal 
‘Een slimme stad, zo doe je dat’ 
is prominent aanwezig op het 
Swiss Green Economy Symposi-
um in Zwitserland. Jan-Willem 
Wesselink licht de hulpvragen van 
de City Deal toe en ook andere 
City Deal partners zijn aanwezig 
als sprekers waaronder Jeroen 
Steenbakkers (Argaleo), Ben Kok-
keler (Hogeschool Avans) en Jan 
Hoskam (’s-Hertogenbosch). 

9 september 2021– Webinar over 
de rol van de regio bij smartcity-
ontwikkelingen, waarbij ook de 
Provincie Noord-Brabant en Hoge-
school Avans de City Deal onderte-
kenen. Daarna volgde een gesprek 
met René Visser (VodafoneZiggo), 
Leonie van den Beuken (Amster-
dam Smart City) en Frank Reniers 
(Agenda Stad/Ministerie van Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties) over de rol van de regio 
bij smartcityontwikkelingen onder 
leiding van projectmanager van de 
City Deal, Jan-Willem Wesselink.

20 april 2021 – Webinar in sa-
menwerking met de Raad voor de 
leefomgeving en infrastructuur 
(Rli) over hoe digitalisering de 
samenleving meer duurzaam kan 
maken. Voor dit webinar hebben 
zich 200 mensen aangemeld. 

3 juni 2021– Webinar van de City 
Deal over hoe je digitalisering in je 
organisatie borgt. Cathalijne Dort-
mans (wethouder Helmond), Wim 
Willems (wethouder Apeldoorn/
G40), Ronald Philipsen (directielid 
Fontys Hogeschool), Noud Hooy-
man (Ministerie van BZK), Marc 
Martojo (DHM), Petra Claessen 
(CEO BTG), Gertjan van den Akker 
(Business Unit Manager Standards 
van de NEN) en Jan Janse (NVTL) 
voerden een pittig gesprek onder 
leiding van Jan-Willem Wesselink. 

14 juni 2021- Webinar over publie-
ke-private samenwerking in ste-
delijke meetprojecten in het kader 
van ‘100 Climate Neutral Cities in 
Europe by 2030’ van de Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland 
(RVO). Michiel van Willigen 
(wethouder Zwolle), Marita Voogt 
(Rivm), Jeroen Moonen (Civity) en 
Lodewijk Noordzij (Eurocities) be-
lichtten het vraagstuk vanuit hun 
perspectief. 

27 september 2021 – Workshop 
‘Een slimme stad, zo doe je dat’ 
tijdens het Smart City Next con-
gres in Dordrecht waarin Jan-Wil-
lem Wesselink in een interactieve 
workshop in gesprek ging over de 
hulpvragen van de City Deal. 

28 oktober 2021– Den Bosch 
dataweek met daarin een ochtend 
vullend programma met acht 
workshops over onder andere 
de modelverordening, ethiek, 
open urban dataplatforms en het 
sociaal domein. Met als afsluiter 
een presentatie van de Vlaamse 
kunstenaar Dries Depoorter. 

1 november 2021– Dag van de 
stad, waarbij de City Deal een 
ontwerpatelier leidde én waarbij 
Jan-Willem Wesselink namens de 
City Deal een bestuurderslunch 
over digitalisering leidde.

20
21 
in
11 
momenten
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1 Wat: ethiektafel Zoë  
 

Binnen de City Deal toetsten we ook wat we 
maken. Zo’n toets was ook de ethiektafel over 
de Crowd Safety Manager van Argaleo op 15 
september 2021. Verschillende stakeholders 

gingen onder de leiding van moderator Gerbrand Mij-
zen, strategisch adviseur datamanagement en privacy 
bij de Nationale politie en moderator Daniël Tijink, op-
richter van het ECP (Platform voor de Informatiesam-
enleving) in gesprek over de effecten van de Crowd Sa-
fety Manager en of er waarden in gedrang komen door 
de technologie. 

Hoe? De methode ethiektafel
De toetsing is gedaan aan de hand van begeleiding-
sethiek. Begeleidingsethiek is een methode voor het 
benaderen van ethische vraagstukken waarbij techno-
logie een rol van betekenis speelt. De ethiektafel is een 
methode om de theorie van de begeleidingsethiek in 
de praktijk te gebruiken om te komen tot zogenaam-
de handelingsopties voor veilig of moreel aanvaardbaar 
gebruik in een specifieke casus.

De fases van de ethiektafel
In fase 1 van de methode werd de casus toegelicht. 
Tijdens de ethiektafel op 15 september heeft eerst 
Jan-Willem Wesselink de context van de City Deal toe-
gelicht. Daarna legde Matthijs Flim vanuit politie uit 
waarom de politie de Crowd Safety Manager wil inzet-
ten. Bijvoorbeeld om de werklast te verlichten en om 
de stad veiliger te maken in geval van drukte. Jeroen 
Steenbakker legde vervolgens uit hoe de techniek werkt 
en hoe er bijvoorbeeld rekening wordt gehouden met 
privacy aspecten. 
In fase 2 werd door het voeren van een constructieve 
dialoog - dus geen debat - de effecten op betrokkenen 
in beeld gebracht, evenals de onderliggende waarden 

die daarbij kennelijk van belang zijn. Tijdens de ethiek-
tafel kwamen verschillende effecten van de Crowd Sa-
fety manager naar voren. Dat waren zowel positieve 
effecten, zoals het voorkomen van rampen door drukte 
en het managen van drukte voor bezoekers. Maar ook 
negatieve effecten kwamen naar voren, zoals het verlie-
zen van de menselijke maat, de vrijheid verliezen door 
constant in de gaten te worden gehouden en het ont-
staan van wantrouwen. 
De waarden die van belang zijn in de effecten zijn veilig-
heid, autonomie, gelijkheid (wie heeft toegang tot data) 
en de vraag wie eindverantwoordelijk is en daarmee 
verantwoordelijkheid. 
Fase 3 was gericht op het bedenken op handelingsop-
ties. Er wordt antwoord gegeven op de vraag; hoe kan 
deze techniek in deze context worden toegepast, op een 
wijze die invulling geeft aan de waardes die we hebben 
benoemd. Tijdens deze fase kwam men op verschillen-
de handelingsopties: 
• De techniek moet meer transparant zijn door toe-

stemming te vragen of door te laten zien welke data 
wordt verzameld. 

• Voor burgers vanaf jongs af aan lessen in digitalise-
ring en datasering.

• De bestuurlijke laag moet worden opgeleid om dit te 
begrijpen.

• In gesprek gaan met burgers.
• Meer focussen op opleidingen voor mensen die er-

mee werken. 

Evaluatie
Tijdens de evaluatie na de ethiektafel is afgesproken dat 
men gaat kijken hoe men de uitkomsten gaat borgen. 
Bovendien wil men dit soort ethische gesprekken vaker 
voeren om meer bewustzijn te creëeren rondom tech-
nologie. 

Crowd Safety 
Manager
ethisch
getoetst

Nr. 44433
26 oktober

2021

Addendum op de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ betreffende de 
toetreding van nieuwe partijen, Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Overwegende 

1 Aanleiding 

1.1 De in dit artikel genoemde partijen aan de projectmanager en de projectsecretaris van de City Deal 
‘Een slimme stad, zo doe je dat’ een schriftelijk verzoek hebben gedaan tot toetreding tot de City 
Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ (conform artikel 14.2 uit de dealtekst van de City Deal ‘Een 
slimme stad, zo doe je dat’, getekend op 3 december 2020 te Den Haag).
– KPN BV, namens deze: J.C. Groote, Executive Vice President (EVP) Innovation & Partnerships, 

(behorende bij de categorie bedrijven);
– Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven, vertegenwoordigd door gemachtigd penvoerder 

Universiteit Utrecht, namens deze Prof. dr. ir. D.J.J. Heederik (behorende bij de categorie 
maatschappelijke organisaties);

– Stichting Fontys, Fontys Hogeschool Economie en Communicatie, namens deze: R.J. Philipsen, 
directeur (behorende bij de categorie maatschappelijke organisaties);

– Stichting Hogeschool Rotterdam, namens deze: drs. M.J.G. Bormans, voorzitter College van 
Bestuur (behorende bij de categorie maatschappelijke organisaties);

– Stichting Saxion, namens deze drs. J.L. Mulder, voorzitter College van Bestuur (behorende bij 
de categorie maatschappelijke organisaties);

– Stichting Nederlands Normalisatie Instituut (NEN), namens deze: drs. G. van den Akker, 
business unit manager standards (behorende bij de categorie maatschappelijke organisaties);

1.2 De projectmanager van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ aan CBS heeft verzocht toe te 
treden tot de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’, om zo optimaal gebruik te kunnen maken 
van elkaars kennis en netwerk. CBS wordt hierbij vertegenwoordigd door R.G.W. Dood, directeur 
beleidsstatistiek en dataservices. CBS behoort bij de categorie maatschappelijke organisaties.

1.3 De bij artikel 1.1 en 1.2 genoemde partijen alle voortkomende verplichtingen voortvloeiende uit 
deze toetreding zonder voorbehoud aanvaarden.

1.4 Er, zoals voorgeschreven in artikel 14.3 uit dealtekst, navraag is gedaan bij de partners van de City 
Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en er door de projectmanager is geconstateerd dat er geen 
bezwaar is tegen toetreding van de bij artikel 1.1 en 1.2 genoemde partijen.

Komen overeen: 

2 Toetreding 

2.1 De bij artikel 1.1 en 1.2 genoemde partijen treden met ingang van 3 juni 2021 toe als partij tot de 
City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’.

2.2 Alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen treden met terugwerkende kracht in per 
3 december 2020.

2.3 Van deze toetreding wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

1 Staatscourant 2021 nr. 44433 26 oktober 2021

1 Wat: overzicht lezingen – fotopagina met bijschriften Zoë tijdlijn 
 Media >> stadszaken  Zoë  Voorbeelden collage 

De City Deal
in de media
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Financieel overzicht City Deal 
‘Een slimme stad, zo doe je dat’ 
per 19 november 2021

Overheidsorganisaties  
ICTU € 9.000,00 
Politie € 9.000,00 
Rijksvastgoedbedrijf € 9.000,00 
Kadaster € 9.000,00 
Totaal overheidsorganisaties €  36.000,00 
  
Bedrijven  
AM € 9.000,00 
Arcadis / Overmorgen € 9.000,00 
Argaleo €          -   
BPD € 9.000,00 
Civity € 9.000,00 
DHM Infra / Jelmer € 9.000,00 
ELBA\REC € 9.000,00 
Heijmans € 9.000,00 
Kennedy Van der Laan € 9.000,00 
KPN € 9.000,00 
PHBM € 9.000,00 
VodafoneZiggo € 9.000,00 
We-City € 9.000,00 
We-Consultants € 9.000,00 
Totaal bedrijven € 117.000,00 
  
Overige partijen  
BNA €  -
BNSP €  - 
BTG € 2.250,00 
FIWARE Foundation € 1.000,00 
FME € 2.000,00 
Future City Foundation €  -    
NVTL €  -    
Amsterdam Smart City €  -    
CBS €  -    
Data- en Kennishub 
Gezond Stedelijk Leven €  5.000,00 
Economic Board Utrecht €          -    
NEN €  -    
Platform 31 €  -    
Avans Hogeschool €  -   
Fontys hogeschool €  -    
Hogeschool Rotterdam €  -  
Saxion hogeschool €  -    
Totaal Overige partijen € 10.250,00 
  
TOTAAL   €      403.250,00

      Toelichting partners die bijdragen in natura  

Argaleo Argaleo doet in 2021, op initiatief van het 
ministerie van BZK, mee via het programma Star-
tup in Residence Intergov. De deelname heeft er toe 
geleid dat we de vervolgsubsidie vanuit het inno-
vatiebudget hebben ontvangen, dat wordt in 2022 
deels gebruikt om de bijdrage van Argaleo aan de 
City Deal te dekken, door efficiënt uren in te zetten. 
Argaleo investeert daarnaast in natura door het 
beschikbaar stellen van het programma digital twin 
accounts aan partners in de werkgroep.

BNA, BNSP, NVTL  Met branchverenigingen BNA, 
BNSP en NVTL is afgesproken dat ze hun achterban 
actief betrekken bij de City Deal om zo te zorgen 
voor borging van de ontwikkelde instrumenten en 
inzichten in de ontwerpende wereld. Een evalua-
tieafspraak is in de maak. Wel is NVTL erg actief in 
de ontwikkeling van de werkgroep ‘Ontwerpen met 
data.’
 
Future City Foundation  Future City is een van de 
initiatiefnemers van de City Deal en heeft de deal 
daarom ook ondertekend. 

Amsterdam Smart City Amsterdam Smart City 
verzorgt het internationale netwerk en organiseert 
de bijeenkomsten van het internationale kwaliteits-
team. 
 
CBS  CBS mag van de CBS-wet niet betaald deel-
nemen aan City Deals, maar ondersteunt door het 
actief leveren van data (en hulp daarbij) aan de 
verschillende werkgroepen. 

Economic Board Utrecht Economic Board Utrecht 
is begin 2021 sterk van opzet veranderd en neemt 
niet meer actief deel aan de City Deal. 

NEN Met NEN is afgesproken dat het de halffabri-
caten uit de City Deal borgt binnen NEN en kijkt 
welke instrumenten een NEN-norm kunnen wor-
den. Hier wordt op dit moment aan gewerkt. 

Overzicht

INKOMSTEN  
Ministeries € 60.000,00  
Provincies € 27.000,00  
Waterschappen € 9.000,00  
Gemeenten € 144.000,00  
Overheidsorganisaties € 36.000,00  
Bedrijven € 117.000,00  
Overige partijen € 10.250,00  
TOTAAL € 403.250,00  
   
UITGAVEN  
Personeelskosten € 316.647,50  
Bureaukosten € 31.200,00  
Out of pocket evenementen € 9.080,00 1)
Out of pocket publicatie € 14.500,00  
Huur toolbox € 14.150,00  
PM € 7.920,00  
TOTAAL € 393.497,50  
  
VERSCHIL €     9.752,50 2)
  
Opmerkingen
1) In verband met de geldende coronamaatregelen 
wordt het evenement op 2 december verschoven naar 
januari of februari. De begrootte out-of-pocketkosten, 
worden meegenomen naar 2022.
2) Het verschil (aangevuld met wat bij PM overblijft) 
wordt geïnvesteerd in borging van de tools na 2022.

Overzicht partijen
  
Partners subtotaal 
 
Ministeries  
Ministerie BZK € 20.000,00 
Ministerie van I&W  € 20.000,00
Ministerie van JenV € 20.000,00 
Totaal ministeries € 60.000,00
Provincies  
Provincie Noord-Brabant € 9.000,00 
Provincie Overijssel €  9.000,00 
Provincie Zuid-Holland € 9.000,00 
Totaal provincies € 27.000,00
 
Waterschappen  
Waterschap Vallei en Veluwe  € 9.000,00
Totaal Waterschappen € 9.000,00
  
Gemeenten  
Almere € 9.000,00 
Amersfoort € 9.000,00 
Apeldoorn € 9.000,00 
Breda € 9.000,00 
Capelle aan den IJssel € 9.000,00 
Den Haag € 9.000,00 
Deventer € 9.000,00 
Enschede € 9.000,00
Heerlen € 9.000,00 
Helmond € 9.000,00 
Maastricht € 9.000,00 
Rotterdam € 9.000,00 
‘s-Hertogenbosch € 9.000,00 
Sittard-Geleen € 9.000,00 
Zwolle € 9.000,00 
Stad Roeselare  € 9.000,00
Totaal gemeenten € 144.000,00 
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Platform 31 Platform 31 brengt uren in om de re
sultaten van de City Deal te delen met hun achter-
ban via publicaties en evenementen. Een evaluatie-
afspraak is in de maak. 

Avans Hogeschool; Fontys hogeschool; Hoge-
school Rotterdam; Saxion  Met de deelnemende 
hogescholen is afgesproken dat ze samen afspre-
ken hoe ze resultaten kunnen delen via het on-
derwijs aan studenten en onderzoek. Ook worden 
studenten beschikbaar gesteld om werkgroepen te 
ondersteunen. Die afspraken krijgen nu concreet 
vorm. 

Begroting 2022 
City Deal ‘Een slimme stad, 
zo doe je dat’

  
INKOMSTEN  
Ministeries  €  60.000,00  
Provincies  € 45.000,00  
Waterschappen  € 9.000,00  
Gemeenten  € 162.000,00  
Overheidsorganisaties  € 36.000,00  
Bedrijven  € 117.000,00  
Overige partijen  € 10.250,00  
Resultaat 2021  €  9.752,50  
TOTAAL  €  449.002,50 
   
Uitgaven  
Personeelskosten  €  321.620,00
Bureaukosten FC  € 31.200,00  
Out of pocket evenementen  € 6.800,00  
Out of pocket publicatie  € 14.500,00  
Huur toolbox  € 14.150,00  
PM  € 10.200,00  
totaal  € 398.470,00   
Resultaat  € 50.532,50  
  
Het positieve resultaat wordt ingezet voor de borging 
van de tools in 2022 en daarna. Daar wordt, in over-
leg met de partners en de stuurgroep een plan voor 
ontwikkeld.
  
  
  

Overzicht partijen  subtotaal
  
Ministeries  
Ministerie BZK € 20.000,00 
Ministerie van I&W € 20.000,00 
Ministerie van JenV € 20.000,00 
Totaal ministeries  € 60.000,00
 
Provincies  
Provincie Noord-Brabant  €   9.000,00 
Provincie Overijssel  €   9.000,00 
Provincie Zuid-Holland  €   9.000,00 
Nieuwe toetredende provincie  € 18.000,00 
Totaal provincies € 45.000,00
  
Waterschappen  
Waterschap Vallei en Veluwe  €   9.000,00 
Totaal Waterschappen € 9.000,00

Gemeenten  
Almere  €   9.000,00 
Amersfoort  €   9.000,00 
Apeldoorn  €   9.000,00 
Breda  €   9.000,00 
Capelle aan den IJssel   €   9.000,00 
Den Haag  €   9.000,00 
Deventer  €   9.000,00 
Enschede  €   9.000,00 
Heerlen  €   9.000,00 
Helmond  €   9.000,00 
Maastricht  €   9.000,00 
Rotterdam  €   9.000,00 
‘s-Hertogenbosch  €   9.000,00 
Sittard-Geleen  €   9.000,00 
Zwolle  €   9.000,00 
Stad Roeselare €   9.000,00 
Nieuwe toetredende gemeente  € 18.000,00 
Totaal gemeenten € 162.000,00 
  
Overheidsorganisaties  
ICTU  €   9.000,00 
Politie  €   9.000,00 
Rijksvastgoedbedrijf  €   9.000,00 
Kadaster  €   9.000,00 
Totaal overheidsorganisaties € 36.000,00

Bedrijven  
AM  €  9.000,00 
Arcadis / Overmorgen  € 9.000,00 
Argaleo  €         -   
BPD  € 9.000,00
Civity  € 9.000,00
DHM Infra / Jelmer  € 9.000,00
ELBA\REC  € 9.000,00
Heijmans  € 9.000,00
Kennedy Van der Laan  € 9.000,00
KPN  € 9.000,00
PHBM  €  9.000,00 
VodafoneZiggo  € 9.000,00
We-City  € 9.000,00 
We-Consultants  € 9.000,00 
Totaal bedrijven € 117.000,00
  
Overige partijen  
BNA  €   -   
BNSP  €   -   
BTG  € 2.250,00 
FIWARE Foundation  € 1.000,00 
FME  € 2.000,00 
Future City Foundation  €   -   
NVTL  €  -   
Amsterdam Smart City  €  -   
CBS  €  -   
Data- en Kennishub 
Gezond Stedelijk Leven  € 5.000,00 
Economic Board Utrecht  €  -   
NEN  € -   
Platform 31  € -   
Avans Hogeschool  € -   
Fontys hogeschool  € -   
Hogeschool Rotterdam  € -   
Saxion hogeschool  €  -   
  
Totaal Overige partijen € 10.250,00 
  
TOTAAL € 439.250,00

Er is een provincie en een gemeente die serieus over-
weegt toe te treden. Dit gebeurt dan met terugwer-
kende kracht (tot 1 januari 2021), vandaar de hogere 
bijdrage. Meer informatie over de nieuwe toetreders is 
te verkrijgen bij de programmamanager.
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1 Wat: subsidies – Citmeasure + innovatiebudget JW  

In artikel 8.7 van de Dealtekst hebben de onder-
tekenaars afgesproken om met ondersteuning van 
de projectmanager, samen te werken tot het ver-
krijgen van aanvullende (Europese) fondsen voor 

het ontwikkelen en implementeren en borgen van de 
instrumenten. Dat is ook gelukt. We kregen met succes 
Europese TSI funding en deden met een aantal partners 
een succesvolle aanvraag voor bij het innovatiebudget.

Technical Support Instrument
We zijn blij dat de Europese Commissie onze aanvraag 
in het kader van het ‘Technical Support Instrument 
(TSI)’ heeft goedgekeurd. Vanuit het Ministerie van Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben we het 
afgelopen jaar een aanvraag gedaan bij het TSI met de 
vraag om te komen tot tooling voor wat zij samenvatten 
als ‘Developing a methodology for a democratic smart 
cities approach’. TSI heeft hier een half miljoen euro 
voor gereserveerd
Binnen de aanvraag is het betrekken van burgers bij 
burgermeetinitiatieven benoemd; het mogelijk maken 
dat uitkomsten van deze initiatieven vergeleken kunnen 
worden en het voorkomen dat groepen worden uitge-
sloten.
Deze opdracht wordt uitgevoerd door Eurocities, waar-
mee de City Deal werkgroepen een Europees spiegel-
project krijgen. Ook wordt een kenniscentrum opgezet 
waarmee deze en andere smart-city-tools op een actie-
ve manier kunnen worden gedeeld met de rest van de 
wereld. Eurocities heeft hiertoe het project CitiMeasure 
opgezet. 
CitiMeasure richt zich op de toepassing van burgerwe-
tenschap bij het creëren van meer slimme, duurzame 
en inclusieve Europese steden. 
CitiMeasure zal de oprichting ondersteunen van drie 
pan-Europese werkgroepen die drie instrumenten zul-
len ontwikkelen: namelijk
1. een instrument waarmee de resultaten van verschil-

lende stadsmeetinitiatieven kunnen worden vergele-
ken,

2. een instrument dat de digitale inclusiviteit van stad-
smeetinitiatieven borgt (waarbij individuen en ge-
meenschappen gelijk vertegenwoordigd zijn),

3. een instrument dat informatie koppelt aan gedrags-
verandering en gemeentelijk beleid.

Daarnaast zal het project het bewustzijn vergroten over 
het belang van initiatieven voor het meten van burgers 
en profiteren van de resultaten en instrumenten van 
vergelijkbare burgerwetenschapsprojecten door een 
online Europees kenniscentrum te creëren met een op-
slagplaats van goede praktijken. 
Meer info op https://eurocities.eu/projects/citimeasu-
re/

Innovatiebudget
Bij het Innovatiebudget Digitale Overheid is succesvol 
een subsidie aangevraagd van € 711.775,00 door part-
ners van de City Deal ‘Een Slimme Stad, zo doe je dat’ 
(Argaleo, ELBA\REC, Future City Foundation, Gemeente 
Den Haag, Nationale Politie. WE-CPV) in samenwerking 
met TNO, TU Delft en Q-TC. De aanvraag is een direct 
vervolg op de werkgroep ‘Crowd Safety Manager’ in de 
City Deal. 
De aanvragers constateren namelijk dat onvoorspel-
bare groepen en drommen mensen die zich verplaat-
sen door de stad kunnen tot ongewenste en zelfs le-
vensgevaarlijke situaties leiden kunnen Situaties waar 

Subsidiegenerator nu voornamelijk reactief op wordt geacteerd door de 
inzet van politie of Buitengewoon Opsporings Amb-
tenaren (BOA’s). Door de reactieve inzet zijn we vaak 
te laat om escalaties te kunnen voorkomen of snel te 
kunnen de-escaleren. Gevolg hiervan is een bovenma-
tige capaciteitsinzet en negatieve sentimenten bij zowel 
de betrokken bezoekers van een gebied als bij de in-
gezette diensten. De nationale Politie en de Gemeente 
Den Haag hebben daarom het idee opgevat om digitaal 
instrumentarium te ontwikkelen, dat we Crowd Safety 
Manager noemen en waarmee drukte beter kan worden 
voorspeld en inzichtelijk wordt gemaakt en waarop pas-
sende maatregelen automatisch worden voorgesteld. 
Daarmee komen we tot een betere beheersing van de 
situatie ter plaatse. 
Met beoogde instrumentarium zetten we in op de tran-
sitie binnen de regieketen van reactief en repressief 
handelen om de veiligheid te borgen naar proactief en 
preventief handelen. Het project Crowd Safety Manager 
wordt binnen een bestaande living lab context en werk-
methode vormgegeven (het Living Lab Scheveningen als 
onderdeel van Smart The Hague) waardoor grotendeels 
gebruik wordt gemaakt van reeds aanwezige digitale in-
frastructuur en van een reeds georganiseerd netwerk 
van belanghebbenden en betrokkenen. 
Beoogde project bestaat uit de volgende bouwblokken:
1. Inrichting en beheer van gedragen ambities en rand-

voorwaarden 
2. Data-gedreven algoritmes wáár en wánneer drukte 

zich voor zal doen:
3. Visualisatie van de actuele en verwachte drukte in een 

digital twin omgeving 
4. Een gedigitaliseerde regieketen waarbij artificiële in-

telligentie wordt gebruikt ten behoeve van het besluit-
vormingsproces inzake de inzet van maatregelen 

5. Communicatie & PR t.b.v. draagvlak en betrokkenheid 
van diverse stakeholders. 

6. Testen en voorbereiden realisatie, implementatie en 
opschaling

Met dit gecombineerde instrumentarium:
• Kunnen mensenmassa’s eenvoudiger in goede banen 

worden geleid
• Treden er minder escalaties op en indien deze optre-

den, kan sneller worden gede-escaleerd
• Wordt minder vaak een beroep op BOA’s en/ of politie-

diensten gedaan waardoor publieke middelen effec-
tiever en efficiënter worden ingezet

• Ervaren mensen zelf meer handelingsperspectief
• Leveren we een positieve bijdrage aan het gevoel van 

veiligheid.

Verschillende belanghebbenden (inwoners, midden-
stand, wetenschap, mensenrechtenorganisaties en de 
autoriteiten) worden actief betrokken bij vorming van 
de ambities, randvoorwaarden, functies en uitrol van 
het project. Er wordt zo gebouwd aan gedeeld eige-
naarschap. Gezien de publieke opinie ten aanzien van 
projecten waar mensen worden gemonitord (big brother 
effect) is dit cruciaal. Om deze reden zijn communicatie 
en PR een belangrijk onderdeel van het project en de 
begroting.

Smart City Monitor
’s-Hertogenbosch en Breda werken aan aantrekkelijke-
re, beter bereikbare, gezondere en duurzamere binnen-
steden. Binnensteden kennen een dynamische omge-
ving, waar mensen graag wonen, waar ze graag komen 
en verrast worden, waar mensen plezierig werken en 
waar het goed ondernemen is. Tegelijkertijd kennen de 
binnensteden mede door de coronamaatregelen uitda-
gingen op het gebied van bereikbaarheid en doorstro-
ming; spreiding van bezoekers en verkeer over ruimte 
en tijd; Een gezonde en vitale binnenstad.

De Smart City Monitor heeft als doel: de binnensteden 
van ’s-Hertogenbosch en Breda aantrekkelijker, beter 
bereikbaar, gezonder, vitaler en duurzamer maken, 
door innovatieve en effectieve producten en diensten op 
basis van real-time en lange termijn inzicht in bezoe-
kers- en mobiliteitsstromen uit data over de openbare 
ruimte. Het project bestaat uit 4 werkpakketten:
• Realtime inzicht in verkeers- en bezoekersstromen in 
de binnenstad;
• Voorspellen en simulaties van bezoekersstromen;
• Vertalen van inzichten;
• WP4 Projectmanagement en communicatie. 
Betrokken partijen
Binnen dit project werken City Deal partners gemeen-
te ’s-Hertogenbosch en gemeente Breda) en Argaleo 
samen met kennisinstellingen (Breda University of Ap-
plied Sciences, Jheroniumus Academy of Data Science) 
en het bedrijf Geodan samen.
De totale begroting van de SCM bedraagt 1.254.927 
euro waarvan 812.122,40 euro is verkregen via een RE-
ACT-EU subsidie.
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‘Iedereen is op zoek naar haalbare en schaal-
bare tools om de smart city tastbaar te maken. 
Dat gaan we samen doen.’ Dat zei Wim Willems, 
voorzitter van de bestuurlijke G40 themagroep 

Smart Cities en wethouder in Apeldoorn tijdens de 
lancering van de City Deal in december 2020. Hij bena-
drukte destijds het belang van een toolbox voor het de-
len van al bestaande en geteste hulpmiddelen voor uit-
dagingen waar gemeenten een oplossing voor zoeken.

Ruim tweehonderd tools
Negen maanden later is de Toolbox klaar voor lancering. 
Wethouder Willems ontving op 31 augustus een fysieke 
representatie van de gereedschapskist van Jan-Willem 
Wesselink, projectmanager van de City Deal. In totaal 
telt de Toolbox ruim tweehonderd smartcityinstrumen-
ten. Bij elke tool staat een uitgebreide uitleg en achter-
grond, zodat de gebruiker kan zien of een tool nog wordt 
doorontwikkeld en voor welke doelgroep hij bedoeld is.
De verschillende tools in de box zijn gekoppeld en on-
derverdeeld onder de zes smart city-pijlers die door de 
G40 worden gebruikt. Dit zijn smart living, governan-
ce, citizen, environment, economy en mobility. Zo is er 
de Atlas Leefomgeving (smart living), digitale kaarten 
waarop datapunten als burgerinitiatieven en de aan-
wezigheid van groen in de buurt zijn gevisualiseerd. Of 
Arkicity (smart citizen), een app waarmee burgers in 
staat zijn om mee te denken over ideeën voor de eigen 
leefomgeving. Maar er staan ook richtlijnen en stap-
penplannen op, zoals het Stappenplan voor Maatschap-
pelijke Meerwaarde van Sensoren van de Provincie 
Noord-Brabant. Deze tool valt dan onder de categorie 
‘smart governance’.

Voor iedereen en van iedereen 
Het platform van de Toolbox Slimme Stad is laagdrem-
pelig toegankelijk voor iedereen die zich afvraagt of er 
voor zijn of haar probleem niet al iets is bedacht. Over-
heden, burgers en private partijen kunnen er terecht 
om tools te vinden en te plaatsen. Het platform blijft 
zich dus doorontwikkelen en uitbreiden. Zo is er met de 
verkenning van de City Deal ‘Slim maatwerk’, ook een 
categorie ‘smart social’ aan toegevoegd en kijken we nu 
of er nog andere categorieën aan toe moeten worden 
gevoegd. Op deze manier biedt de Toolbox een mooi 
overzicht van wat er speelt op gebied van de slimme 
stad.
Ontwikkelaars van tools kunnen hun instrumenten aan-
leveren via www.toolboxslimmestad.nl.
Achter de schermen hebben aanbieders en gebruikers 
van de nieuwe Toolbox al ervaringen opgedaan. Een van 
hen is Diana Altena, werkzaam voor het ministerie van 
Binnenlandse Zaken. Zij was op zoek naar best practi-
ces in de smart city-sector en vond in de toolbox ‘een 
schatkist vol oplossingen’. Altena: ‘Ik raad iedereen 
met een vraagstuk aan om niet zomaar te googelen, 
maar direct naar de Toolbox te gaan. Of je een gemeen-
te bent of iemand uit het bedrijfsleven.’
Ook Thamar Zijlsta, procesbegeleider bij de Stichting 
Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN), is 
enthousiast gebruiker: ‘Als partners overeenstemming 
bereiken over de werkwijze en effectiviteit van een tool, 
kan het Europees en verder worden geëxporteerd. De 
Toolbox is een inspiratie en een uitnodiging voor ge-
meenten om mee te gaan denken.’
Wilt u meer weten over de Toolbox? 
Kijk dan op: www.toolboxslimmestad.nl 

Een Toolbox 
voor de 
Slimme
Stad

Op 9 september 2021 lanceerden zestig partners van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ 
de Toolbox Slimme Stad. De online toolbox biedt overheden handvaten voor digitalisering en tech-
nologisering in de fysieke leefomgeving.


