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Smart City agenda 2019–2020

Nederlandse gemeenten 
werken samen aan de 
smart city-ambities
De smart city is allang geen toekomstmuziek meer. Wereldwijd 

zetten lokale overheden datagedreven oplossingen in om de 

leefbaarheid, kwaliteit en concurrentiekracht van de stad te 

verbeteren. En ons land behoort tot de internationale koplopers 

als het gaat om slimme innovatie voor de stad. Het belang ervan 

wordt onderstreept door het verzoek van minister-president 

Rutte om een NL Smart City Strategie te ontwikkelen – nu twee 

jaar geleden. De centrale vraag in het rapport: hoe zetten we 

digitale innovatie en digitale technologie in ten behoeve van 

maatschappelijke en stedelijke opgaven? 

Steden in de hoofdrol
Die maatschappelijke en stedelijke opgaven bestrijken een brede waaier aan 
onderwerpen. Van toenemende verstedelijking tot klimaatvraagstukken, van 
gezondheidzorg tot mobiliteit en van werkgelegenheid tot veiligheidsvraag-
stukken. Rond al deze thema’s worden oplossingen bedacht door kennis-
centra, overheden, burgers en marktpartijen, nationaal en internationaal.  
De steden moeten daarin de leidende rol pakken; zij kunnen door samen  
te werken en kennis te delen innovatie versnellen en opschalen. En vooral 
partijen en oplossingen ‘aan elkaar knopen’ waardoor versnippering wordt 
tegengegaan en elke stad kan aansluiten op beproefde oplossingen.

Voortrekkersrol G5
Om de inzet van digitale innovatie te versnellen, hebben de vijf grootste 
Nederlandse steden (G5) besloten om samen te werken aan de Nederlandse 
smart city-ambities. Daarin ondersteund door de VNG. Ze hebben daartoe 
de Smart City agenda ontwikkeld. Het idee is om vanuit een collectief  
leiderschap het voortouw te nemen en vanuit integraliteit samen te werken. 
Uiteraard met als doel om de beweging uit te breiden naar zoveel mogelijk 
andere gemeenten. We staan immers allemaal voor dezelfde uitdagingen. 
Groot, klein, stedelijk of landelijk; de digitale transitie stelt elke gemeente 
voor vragen die antwoorden behoeven. 
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De Smart City agenda is gericht op het oplossen van urgente maatschappe-
lijke vraagstukken met behulp van data en technologie. Een agenda van, 
voor en door de steden maar met een nationale scope. Door de krachten te 
bundelen versnellen de steden innovatie en nemen ze bestaande belemme-
ringen eerder weg.

Rijk doet mee
Ook de centrale overheid committeert zich aan de smart city-ambities van  
de steden. Staatssecretaris Knops, verantwoordelijk voor digitalisering de 
steden, wil faciliteren bij het vormen van een klimaat waarin experiment en 
innovatie ruim baan krijgen. Dat past helemaal in de lijn van de Nederlandse 
Digitaliserings strategie, Nederland Digitaal en de Agenda Digitale Overheid 
die als rollende agenda’s zijn opgezet en waarin permanent bèta (al doende 
innoveren) een duidelijke plek heeft. 

Vijf thema’s
De Smart City agenda is thematisch opgebouwd. De thema’s zijn breed 
gekozen zodat cross-sectorale oplossingen gemakkelijk tot stand komen.  
Elk van de vijf grote steden is trekker van één van de thema’s. Wat beslist niet 
wil zeggen dat een project dat onder dat thema valt alleen in die betreffende 
stad plaatsvindt, of dat een stad zich exclusief met dat ene thema bezig-
houdt; de maatschappelijke opgave, integraal samenwerken, en de oplos-
sing delen staan voorop. Uiteindelijk gaat het om een steeds uitgebreider 
ecosysteem van partijen. 

Voor elk thema is een werkgroep aan de slag die bestaat uit deelnemers  
uit verschillende gemeenten. Binnen elk thema wordt gebouwd aan een 
portfolio met projecten en innovatieve oplossingen, zowel binnen als  
buiten de vijf grote steden. Versnellen en opschalen staan centraal.  

In de etalage
 

In de etalage staan de vijf smart city-thema’s en per thema een 

uitgelicht iconisch project. Deze projecten geven het beste de 

maatschappelijke uitdagingen, belangrijkste vraagstukken en 

innovatiemogelijkheden weer waar de thema’s voor staan. Door 

gezamenlijk aan deze projecten te werken, worden de smart city-

ambities het snelste gerealiseerd. 

Smart Mobility
Eindhoven

Safety & Security
Den Haag

Sustainability
Rotterdam

Circularity
Amsterdam

Healthy  
Urban Living 

Utrecht 
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De fysieke ruimte en de leefbaarheid staan onder druk door toegenomen 
reizigersstromen. Smart Mobility-oplossingen stellen reizigers en goederen  
in staat de infrastructuur efficiënter of anders te gebruiken. Onder Smart 
Mobility vallen deelonderwerpen als verkeersmanagement, Smart Logistics, 
Connected en autonoom rijden en Mobility as a Service (MaaS).

Aanpak slimme mobiliteit
Eindhoven is de trekker voor de projecten rond slimme mobiliteit. Een van de 
projecten is Mobiliy as a Service (MaaS). Samen met zes andere regio’s en het 
Rijk (I&W) ontwikkelt Eindhoven een aanpak op dit gebied. Doel van het  
MaaS-project is dat reizigers in de toekomst hun reis volledig digitaal plannen, 
boeken en betalen voor alle vervoersmiddelen (deelauto, deelfiets, (water)taxi, 
bus, metro trein). Reizigers krijgen ook ondersteuning tijdens de reis, geba-
seerd op hun persoonlijke voorkeuren. Om inzicht te krijgen in de werking van 
MaaS is gekozen voor zeven pilots die landelijk uit te rollen zijn. Samen met 
vervoerders, marktpartijen en overheden wordt ervaring opgedaan.

MaaS is het parapluconcept waarmee straks alle mobiliteitsoplossingen (digi-
taal) met elkaar verbonden worden. Elke regio heeft haar eigen aanpak en 
kennisvragen die in een pilot beantwoord worden. In Eindhoven wordt MaaS 
ingezet als onderdeel van een integrale aanpak om economische toplocaties, 
met name Brainport Eindhoven, bereikbaar te houden met effectieve en duur-
zame oplossingen. Daartoe wordt het gebied integraal onder de loep geno-
men, zodat er een totaalpakket aan maatregelen ontwikkeld wordt in plaats 
van dat er – zoals gebruikelijk – aparte oplossingen worden bedacht voor elk 
‘los’ knelpunt. Eindhoven werkt hierin samen met het Rijk, de provincie, 
gemeente Veldhoven en ASML. 

De pilots starten behalve in Eindhoven ook in Amsterdam, Utrecht-Leidsche 
Rijn, Twente, Rotterdam-Den Haag, Groningen-Drenthe en Limburg. Er wordt 
uitdrukkelijk ingezet op landelijke opschaling, gezamenlijk aanbesteden,  
gezamenlijk leren en evalueren.

Smart Mobility
Eindhoven

Road
bus

Digitalisering en nieuwe technologie denderen over de steden en hun inwoners 
heen. Zonder dat de (maatschappelijke) gevolgen daarvan zorg vuldig worden 
afgewogen. Dit brengt nieuwe risico’s met zich mee voor de beveiliging van 
digitale gegevens en de (perceptie van) fysieke veiligheid van bewoners.  
Safety & security is daarom één van de grote uitdagingen van de moderne 
samenleving. (Inter)nationaal samenwerken en kennisdeling zijn cruciaal om  
tot de noodzakelijke oplossingen te komen.cruciaal om tot de noodzakelijke 
oplossingen te komen. 

Smart zorgt voor veiligheid in openbare ruimte
Nederlandse steden worden vandaag de dag geconfronteerd met veel verschil-
lende veiligheids- en beveiligingsuitdagingen. Voorbeelden zijn georganiseerde 
misdaad, radicalisering en polarisatie, high impact crimes en cybercrime. Een van 
de uitdagingen waarmee alle steden in Nederland worden geconfronteerd, is het 
gezamenlijke gebruik en het delen van gegevens in het veiligheids- en beveili-
gingsdomein; dit levert namelijk privacy- en cyberbeveiligingsuitdagingen op. 

Den Haag gaat aan de slag met het ontwikkelen en beproeven van methoden  
en standaards voor integrale gebiedsbeveiliging en beveiliging van high- 
value-objecten in de openbare ruimte. De residentie is daar het ideale living  
lab voor want in het hart van Den Haag, mondiale stad van Vrede en Recht (en 
Veiligheid), ligt de Internationale Zone, thuisbasis van organisaties als Europol, 
OPCW en Eurojust. En het World Forum, ook in de Internationale Zone, ontvangt 
regeringsleiders van over de hele wereld. De beveiliging in dit gebied moet  
optimaal zijn, maar tegelijkertijd moet het er aantrekkelijk blijven voor bewoners 
en bezoekers; zij willen niet het gevoel hebben zich in een warzone te begeven. 
Door een geïntegreerde aanpak, waarbij bestaande oplossingen (camera’s, 
hekken en dergelijke) worden gecombineerd met de modernste techno logie 
(audio sensoren, drones, data-analyse, artificial intelligence) moet het 
beveiligings niveau omhoog. Met als resultaat: minder overlast voor  
werk nemers, bewoners en bezoekers en een veilig gebied.

Safety & Security
Den Haag

User-ShieldCredit-card
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Leven in een stedelijke omgeving brengt uitdagingen met zich mee. Zowel voor de 
fysieke, mentale als financiële gezondheid van de inwoners. In 2030 woont zestig 
procent van de wereldbevolking in stedelijk gebied. Vooral kwetsbare groepen 
kunnen dan in de knel komen. We zoeken naar samenlevingsvormen waarin ieder-
een de hulp kan geven en ontvangen die nodig is; waar professionele ondersteu-
ning flexibel en snel beschikbaar is; waar iedereen zich thuis voelt; waar geen grote 
tegenstellingen ontstaan door onbegrip of te grote verschillen in kansen.

Minder schulden door smart huishoudboekje
Schulden kunnen leiden tot stress, schooluitval, werkloosheid of zelfs dakloosheid. 
Hoe kun je als gemeente bijdragen aan financiële stabiliteit voor je inwoners? Hoe 
zorg je ervoor dat ze hun huishoudboekje op orde krijgen en houden? Dat kan onder 
meer door de ondersteuning naar de mensen toe te brengen. 

Utrecht heeft daartoe een digitaal huishoudboekje, heel toepasselijk het Huishoud-
boekje genoemd, ontwikkeld. In feite gaat het Huishoudboekje financieel bufferen 
tussen de inwoner en de deelnemende partijen. Utrecht werkt in dit traject samen 
met de relevante ketenpartners: de Belastingdienst, SVB, UWV en Eneco, Zilveren-
kruis, woningcorporaties en het Buurtteam. De inwoner geeft toestemming om zijn 
inkomsten en vaste lasten (huur, energie, water en zorgverzekering) op vrijwillige 
basis via een gemeentelijke bankrekening (het Huishoudboekje) te laten lopen. De 
gemeente staat garant dat deze vaste lasten ook betaald worden als er nog geen of 
onvoldoende inkomsten zijn. Daarnaast krijgt de inwoners een in overleg bepaald 
bedrag aan leefgeld. 

Via een gebruiksvriendelijke app, die samen met de inwoners ontwikkeld is, kunnen 
zij met één druk op de knop zien hoe ze er financieel voor staan. En doordat ze meer 
grip krijgen op hun financiën wordt het risico dat ze – weer – in de schulden belanden 
verkleind. Voor de techniek achter het Huishoudboekje is in eerste instantie gekozen 
voor blockchain omdat digitale transacties daarmee mogelijk zijn zonder tussen-
komst van een derde partij, zoals een bank. Gedurende de pilot zijn er ook andere 
middelen toegevoegd, typerend voor de gekozen werkwijze: kortcyclisch ontwikke-
len, behouden wat werkt en veranderen wat niet werkt. Het doel staat voorop, niet 
de techniek.

Healthy  
Urban Living 

Utrecht Piggy-Bank

Stethoscope

In een circulaire economie gaan we slim om met energie, water, grondstoffen 
en voedsel. Circulair wil zeggen dat bij het ontwerp wordt nagedacht over  
de hele levenscyclus van een product, dus ook wat er mee gebeurt op het 
moment dat het niet meer functioneert. Schaarse grondstoffen worden 
teruggewonnen én ingezet om nieuwe (financiële of andere vormen van) 
waarde te genereren. Om daadwerkelijk een circulaire economie op gang  
te brengen, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van alternatieve diensten en 
producten, zijn baanbrekende innovaties nodig. Daarnaast is voor integreren 
en opschalen van innovaties samenwerking nodig; zeker als we Nederland 
Circulair internationaal willen profileren. 

Identiteit aan materiaal
Waste is material without an identity: pas zodra je weet waar materiaal zich 
bevindt en in welke staat het zich begeeft, kan daadwerkelijk sprake zijn van 
hoogwaardig hergebruik. Amsterdam zet daarom de komende jaren vol in op 
digitalisering van de circulaire economie. De stad van de toekomst als ‘urban 
mine’. Dat begint bij het vastleggen van materiaal van bestaande bebouwing, 
nieuwe gebouwen en assets in een materialenpaspoort en in systemen als BIM. 

Om zicht te krijgen op de stad als geheel wordt onderzoek verricht naar de 
aan wezigheid van specifieke materialen, zoals met het project Prospecting the 
Urban Mines of Amsterdam (PUMA). Daarnaast is de laatste jaren veel onder-
zoek gedaan naar het stedelijk metabolisme en materialencycli in de stad. De 
data die hieruit voortkomen dragen op korte termijn bij aan de ontwikkeling 
van een monitoringssystematiek voor de stad. De komende jaren wordt 
gewerkt aan het koppelen en integreren van deze data in een data warehouse. 
Doel is om zo te komen tot realtime monitoring van alle stedelijke stromen, 
zodat sneller gereageerd én geanticipeerd kan worden op gebeurtenissen. 
Ook ontstaat daarmee de mogelijkheid om gebouwen en gebieden te  
ontwerpen vanuit urbane stromen. Het in ontwikkeling zijnde 3D model van 
Amsterdam, de zogenaamde Digital Twin, zal in de toekomst als framework 
gaan dienen om al deze data te visualiseren.
 

Seedling
Circularity

Amsterdam
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Steden wordt steeds belangrijker voor het functioneren van de samenleving. 
Tegelijkertijd krijgen zij te maken met complexe (mondiale) vraagstukken als 
klimaatverandering en energievoorziening. Ook onverwachte gebeurtenissen 
als een milieuramp, een overstroming, of een cyberaanval, kunnen een 
versto rend effect hebben op het functioneren van de steden. Om duurzaam te 
blijven functioneren, moeten ze weerbaar en toekomstbestendig zijn. Als er 
een crisis uitbreekt, kunnen ze de gevolgen goed opvangen en zich snel 
herstellen. Ze zijn resilient en sustainable: weerbaar en duurzaam veerkrachtig.

Weerbare en toekomstbestendige stad door groene daken
Rotterdam is een open laboratorium voor groene daken. De stad heeft al een 
aantal gemeentelijke gebouwen voorzien van een groen dak en bewoners 
kunnen subsidie krijgen als zij hun dak vergroenen. Groene daken dragen bij 
aan een gezonde, levendige, aantrekkelijke en toekomstbestendige stad.  
Ze vormen een buffer bij regenafvoer waardoor riolen minder zwaar belast 
worden, beschermen gebouwen tegen hittestress, en zonnepanelen leveren op 
een groen dak meer energie op. In Rotterdam ligt al zo’n 235.000m² groen dak 
en ook Amsterdam doet het goed. 

Op basis van de ervaringen in Rotterdam (multifunctioneel dakenprogramma) 
en Amsterdam (Smart Roof 2.0) en de Green Deal Groene Daken wordt een 
Nationaal Daken Plan opgesteld. Hoe kunnen we de groene daken meenemen 
in de gemeentelijke beleidsdoelstellingen? Slimme meet- & regeltechniek 
verzamelt, analyseert en monitort de beleidsdoelen. De lessen uit Amsterdam 
en Rotterdam worden gecombineerd en landelijk uitgerold via best practices 
PPS, een interstedelijk leerplatform en praktische doe-het-zelf handvatten. 
Doel van het programma is opschaling van de goede, inclusieve oplossingen 
die al in de markt voorhanden zijn en in de toekomst verder ontwikkeld worden 
doordat publiek en privaat belang samen waarde maken van ieder dak. 
Middelen zijn onder meer het aanpassen van wet- en regelgeving (subsidies), 
slim gezamenlijk inkopen, landelijke monitoring en benchmark, open data voor 
betrokken partijen. 

Sustainability
Rotterdam

LEAF
Open agenda
De Smart city agenda 2019-2020 is een ‘rolling agenda’ die iedere 

twee jaar vernieuwt. Het is ook een open agenda; de G5 nodigen 

andere partijen uitdrukkelijk uit om aan te sluiten. Nu al hebben 

tientallen Nederlandse steden, veelal in samenwerking met andere 

partijen, publiek én privaat, de smart city-handschoen opgepakt. 

Om te laten zien dat het niet alleen om de G5-projecten ‘in de 

etalage’ gaat een kleine selectie van overige initiatieven:

Smart mobility
• Het Rijk en de G5 hebben gewerkt aan de Roadmap Smart Mobility 2050. De 

dynamiek in en tussen steden wordt gefaciliteerd door verschillende verbin-
dingen en vervoersvormen en keuzes voor hubs op wijk-, centraal- en regio-
niveau, waarmee vervoerstromen efficiënt worden gefaciliteerd. Services zijn 
slim gekoppeld aan deze hubs.

• De provincies hebben de BAC Mobiliteit de Coalition Paper Smart Mobility 
vastgesteld. Hierin roepen zij andere partijen op om met het bedrijfsleven, 
kennisinstellingen en overheden vanuit een gemeenschappelijke aanpak te 
werken aan initiatieven rond Smart Mobility. 

Safety and Security
• In FERM Rotterdam Port Cyber wordt de bekendheid met cybersecurity en 

cyberweerbaarheid in de Rotterdamse haven vergroot. Het doel is om de 
digitale beveiliging en veerkracht van de haven te vergroten en de kansen en 
uitdagingen van een digitale haven te maximaliseren.

• In Living lab Stratumseind 2.0  worden gegevens over de activiteiten van 
mensen gebruikt om de effecten van genomen maatregelen te bepalen en 
om te bestuderen welke factoren bijdragen aan geweld en ongemak. De 
uitdagingen op het gebied van privacy, veiligheid en agressiebeheer komen 
aan de orde in samenwerking met burgers en industriële en academische 
partners. 

Healthy Urban Living
• In 2020 kan iedereen die dat wil in de regio Utrecht beschikken over zijn of 

haar persoonlijke gezondheidsgegevens in een Persoonlijk 
Gezondheidsomgeving (PGO).

• De meeste ouderen willen, ook als zij kwetsbaar worden, in hun eigen huis 
blijven wonen. Met ‘Wij en iZi’ onderzoeken inwoners en zorgpartners samen 
met de gemeente Den Haag hoe innovatieve zorgtechnologie hier aan kan 
bijdragen. Model staat de iZi-ervaarwoning waar ruim 90 slimme oplossingen 
staan die het leven van ouderen prettiger en makkelijker kunnen maken. 
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Circularity

• Bij de renovatie van de Stadhuistoren in Eindhoven is ruim 95 procent 
 van de vrijgekomen materialen hergebruikt of gerecycled, volgens de  
gemeente en consortium !MPULS. Voor sommige materialen is heel creatief 
een nieuwe toepassing gevonden.

• Gemeenten en provincies in de Metropoolregio Amsterdam hebben in 2018 
gezamenlijk de intentieverklaring circulair opdrachtgeverschap getekend, 
met als doel 50 procent circulair opdrachtgeven en inkopen in 2025. Op dit 
moment wordt een routekaart uitgewerkt met aandacht voor een stappen-
plan, organisatie op orde, meetmethoden en impact, draagvlak en communi-
catie. Iedere gemeente zal deze routekaart implementeren. 

Sustainability (Resilience & Energy Transition)
• Klimaat Actief Zwolle organiseert samen met andere partijen het SensHagen-

project. Daarin wordt ervaring opgedaan met burgers die zelf luchtkwaliteit, 
neerslag, verdamping, hitte en wind meten. 

• In de Helmondse wijk Brandevoort worden van 2019 tot 2030 1500 duurzame 
woningen gebouwd. Uitganspunten zijn hergebruik van materialen, 
mobiliteits diensten in plaats van autobezit, elektrische auto’s en lokale 
voedselverbouwing. De plannen worden uitgewerkt samen met toekomstige 
bewoners.

Zo gaan we verder
Door deze samenwerking is een nationaal portfolio aan projecten 

ontstaan dat gezamenlijk wordt aangestuurd. Hieruit komen 

verschillende overkoepelende vraagstukken naar voren. Staats-

secretaris Raymond Kops, de G5 en de VNG hebben in gesprek met 

elkaar geconcludeerd dat we met z’n allen voor dezelfde opgaven 

staan bij het innoveren van de steden. 

Met het Rijk werken we samen aan deze randvoorwaarden voor 

smart cities. En daarbij gaat het niet alleen om economische en 

sociale innovatie, maar ook om het waarborgen van publieke 

waarden. Denk aan het in acht nemen van mensenrechten en het 

tegengaan van een tweedeling in de samenleving. 

De door gemeenten ontwikkelde spelregels en principes voor de 

digitalisering van de publieke ruimte worden doorontwikkeld.  

Deze principes moeten duidelijkheid bieden aan inwoners en onder-

nemers over de waarden en normen van het gebruik van de digitale 

infrastructuur van de stad. Er is afgesproken die uit te werken tot 

een (wettelijk) kader.



Met medewerking 
van de VNG


