
   

Spelregels voor de digitale stad zijn 
volgens gemeentebestuurders hard nodig

In hoeverre mogen we een uitgaansgebied veiliger maken met sensoren en slim licht? Kunnen we grip krijgen op 
de zorgvraag van ouderen door robots in hun huis te plaatsen? Welke gegevens uit de openbare ruimte mogen we 
gebruiken voor verbetering van de leefbaarheid? En van wie zijn die gegevens? De iSamenleving roept vragen op 
die verder gaan dan ICT. Nieuwe spelregels zijn nodig om de publieke waarden te borgen. In de workshop 
‘Technologie en trends’ op de Bestuurdersdag van de VNG in Nieuwegein worden belangrijke voorzetten gedaan.

Herman Tjeenk Willink houdt een gloedvol pleidooi als 
inleiding op de dag: “De taak van de gemeenten is  de 
kwaliteit van het openbaar bestuur te bewaken en de 
democratie en rechtsstaat te borgen.” Aan de hand van 
fragmenten uit de film I, Daniel Blake illustreert hij: “De 
mens moet centraal staan in de uitvoering en dus ook bij 
de toepassing van nieuwe technologieën.” Met die 
woorden gaan de bezoekers aan de Bestuurdersdag 
uiteen voor verschillende workshops.

“Geweldig die technologie, maar wat is mijn rol 
als bestuurder?”
Franc Weerwind, burgemeester van Almere en voorzitter 
van de commissie Dienstverlening & Informatiebeleid van 
de VNG leidt de discussie onder de veertig deelnemers 
die zich voor de workshop ‘Technologie en trends’ hebben 
verzameld. Weerwind vertelt dat de Commissie Dienstver-
lening en Informatiebeleid in Eindhoven op werkbezoek is 
geweest en de nieuwe technologische mogelijkheden 
heeft gezien. Hij is onder de indruk van de toepassingen. 
“Geweldig die technologie”, zegt hij, “maar wat is mijn rol 
als bestuurder?”

Staf Depla, wethouder van Financiën, Dienstverlening & 
Organisatie in Eindhoven, neemt daarop het woord: 
“Digitalisering gaat heel snel. Overal worden sensoren en 
nieuwe technologieën ingezet. Oude manieren van 
denken hebben niet veel met de nieuwe werkelijkheid te 
maken. Daarom zullen we nieuwe kaders moeten ontwik-
kelen. Wat vinden mensen van digitalisering van de 
openbare ruimte? Wat vinden we bijvoorbeeld van datami-
ning door Google, die onze eigen data vervolgens aan ons 
terugverkoopt? Is dat wat we willen?”

“Ontwikkelingen op het goede pad zetten zonder 
innovatie te belemmeren” 
Depla geeft aan dat er in het nadenken over digitalisering 
drie aspecten van groot belang zijn. “Gemeenten moeten 
proactief samenwerken hierin. Daarbij gaan we bij 
voorkeur uit van de gezamenlijke betrokkenheid van

Vier keer Slimme Stad in Eindhoven

• Stratumseind
De uitgaansstraat in Eindhoven is gekoppeld 
aan een ‘Living Lab’, een onderzoeksinstrument 
om het uitgaansgebied veiliger, levendiger en 
aantrekkelijker te maken. 

• Slim Licht
Innovatief plan om met straatverlichting de 
leefbaarheid te verbeteren, onder meer door 
lantaarnpalen uit te rusten met meetinstrumenten 
voor verkeersdoorstroming en uitstoot.

• Coalitie Human Driven Data
Door slim gebruik te maken van verschillende 
databestanden, komen jongeren die risico lopen 
eerder op het netvlies van de gemeente en kunnen 
instanties sneller ondersteuning bieden. 

• Digitale huizen voor duurzaamheid  
Onderzoek naar effectieve manieren om 
huiseigenaren te stimuleren hun huis te 
verduurzamen. 

overheid, onderwijs en bedrijven. De triple helix dus. In 
die helix moeten wij als lokale overheid er bovenop zitten 
om het publiek belang te blijven borgen. Want bij veel 
projecten lopen technologie en ethische kwesties in elkaar 
over. Neem Stratumseind. Is het okay om naast camera’s 
ook licht en geluidssensoren in te zetten om de veiligheid 
te vergroten?“

Net als in de fysieke stad heeft de lokale overheid in de 
digitale stad een leidende rol. “Wat kunnen we als 
gemeente doen om de ontwikkelingen op het goede pad 
te zetten zonder innovatie te belemmeren, dat is de 
vraag”, aldus Depla. “Samen met Amsterdam hebben we 
daarvoor gemeenschappelijke hoofdprincipes vastgesteld. 
Steeds meer gemeenten doen mee en hanteren deze 
principes. Ik roep u allen op: lees onze brief en principes, 
meng u in de dialoog en sluit u aan.”



   

De vier hoofdprincipes van Amsterdam en Eindhoven

De vier hoofdprincipes met betrekking tot de digitale stad 
vastgelegd in een brief van - toen nog - wethouder Kajsa 
Ollongren van Amsterdam en wethouder Staf Depla van 
Eindhoven:
1. De nieuwe technologie moet bijdragen aan een 

gezonde, leefbare en veilige stad.
2. De technologie moet voor iedereen toegankelijk zijn.
3. De technologie moet veilig zijn: transparantie, privacy 

en controle zijn geborgd.
4. Data die uit de publieke ruimte komen zijn van het 

publiek, bewoners hebben de regie.

“We moeten nu onze rol als gemeenten pakken en dat moeten 
we samen doen”, vervolgt Depla. “Als iedere gemeente andere 
eisen stelt aan opdrachtnemers, dan is dat ook voor het 
innovatieklimaat voor het land niet goed. Amsterdam en 
Eindhoven hebben daarom het initiatief genomen om spelregels 
op te stellen en voeren de dialoog hierover, lokaal, nationaal en 
op Europees niveau. We komen namelijk ook dingen tegen die 
we of in Den Haag of in Europa moeten regelen.” 

Franc Weerwind richt zich daarop tot Bas Eenhoorn, digicom-
missaris en waarnemend burgemeester van Amstelveen: “Bas, 
zei jij niet ooit: De lokalen moeten Den Haag maar gaan 
besturen?” 
Eenhoorn bevestigt dit en licht toe: “Wij als gemeentelijke 
overheden hebben vraagstukken met betrekking tot digitalise-
ring via de VNG fantastisch opgepakt. Als wij met 388 gemeen-
ten nu verder gemeenschappelijk aan de slag gaan, dan staan 
we sterker. Misschien dat 11 departementen dan van ons 
kunnen leren.”

“Belangrijk is dat je als gemeente zelf aan de knoppen 
zit” 
Dan is het woord aan Rinie van Est van het Rathenau Instituut 
voor politiek-maatschappelijke vraagstukken op het gebied van 
wetenschap en technologie. Hij doet onderzoek naar de digitale 
stad, ook in Eindhoven. Allereerst wijst hij erop dat de digitale 
stad een breed begrip is. Het gaat om ontwikkelingen uiteenlo-
pend van projecten voor jongeren tot duurzame huizen en slim 
licht. In de tweede plaats waarschuwt Van Est voor dataïsme, 
ofwel een naïef geloof in big data. Verder moeten gemeenten 
mee in de kennisopbouw. “Als je experimenten opzet met slim 
licht en dergelijke, met wiens kennis doe je dat dan? Belangrijk 
is dat je als gemeente zelf aan de knoppen zit. Je moet de 
technologische kennis hebben van de systemen die je aan het 
bouwen bent, anders geef je een bijzonder belangrijk aandeel 
uit handen.”

Letty Demmers, waarnemend burgmeester van Veldhoven, 

merkt op: “Je hoeft toch niet alle kennis zelf in huis te hebben? 
In de triple helix werk je daarvoor juist samen met onderwijs en 
bedrijfsleven. Van Est: “Je bent geen goede opdrachtgever of 
gesprekspartner, als je geen kennis hebt van de nieuwe techno-
logie. De overheid moet de kennis mede ontwikkelen.“ 

”Een derde van onze inwoners kan eigenlijk niet goed 
mee in de digitale wereld” 
Vervolgens keert de discussie terug naar waar het allemaal om 
gaat: de inwoners van Nederland. Depla: “Het risico van 
digitalisering is dat de systeemwereld alleen maar lastiger wordt 
voor de mensenwereld.” Van Est vult aan: “Een derde van de 
Nederlanders beschikt niet over voldoende digitale vaardighe-
den. En dan baseer ik me nog op een behoudend onderzoek. 
Hoe zorg je dat die mensen een plek behouden in deze veran-
derende maatschappij?”
Bas Eenhoorn: “Juist door de digitalisering en nieuwe technolo-
gieën kunnen we mensen die niet digitaalvaardig zijn helpen. 
Maar dan moeten we zorgen dat we bij de oplossingen niet van 
uit onszelf redeneren. We moeten de technologie gebruiken om 
juist de inwoner verder te brengen.
Jan Kerkhof, gemeentesecretaris in Nunspeet: “Als overheid 
heb je een opvangfunctie voor burgers die het niet helemaal 
redden. We moeten met elkaar gebruik maken van de digitale 
gereedschapskist om deze mensen te helpen.” 

Jan Brink, wethouder in Zwolle, deelt een observatie: “Als het 
gaat om digitalisering zien veel mensen kansen en net zoveel 
mensen zien bedreigingen. Als de opgave en de onzekerheid 
groot zijn, hebben mensen de neiging om een extreme kant te 
kiezen. Maar innovatie is alleen mogelijk als je oog hebt voor 
allebei de kanten. Wissel niet alleen best practices uit, laat ook 
zien wat voor vragen en problemen je bent tegen gekomen. 
Dan kunnen we met elkaar de antwoorden ontwikkelen.” 

“Wat we in de aanbieding hebben, is niet het antwoord 
maar het proces” 
Mary-Ann Schreurs, wethouder Design in Eindhoven, is het eens 
met Jan Brink: “We moeten de discussie zo voeren dat die 
opschaalbaar is en vervolgens deze weer terugbrengen naar het 
niveau van de eigen stad. We moeten geen informatie uitwisse-
len, maar met elkaar werken aan concrete opgaven die tot 
concrete resultaten leiden. Begin groot of begin klein, maar 
zorg dat je begint. Wat wij in de aanbieding hebben is niet het 
antwoord, maar wel het proces. We delen graag de doorontwik-
keling van het proces, we zijn het met elkaar aan het uitvinden.” 

Corrie Steenbergen, griffier in Almelo, maakt het verhaal rond: 
“Digitalisering biedt ons geweldige mogelijkheden. We moeten 
samen aan de toepassingen werken. Maar wel met de inwoner 
centraal.” Tjeenk Willink is niet aanwezig bij deze discussie, 
maar hij zou nu hard geknikt hebben.


