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Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Smart Cities 

 

De transformatie naar de informatiesamenleving en toenemende digitalisering stellen gemeenten 

voor grote (toekomstige) maatschappelijke uitdagingen in mobiliteit, leefbaarheid, klimaat, 

grondstoffen en participatie. Deze zijn zo complex dat ze niet meer kunnen worden opgelost binnen 

de traditionele structuren en lokale dienstverlening. 

 

Tegelijkertijd maken deze veranderingen innovatieve oplossingen mogelijk om de kwaliteit en 

leefbaarheid in gemeenten te verbeteren. Slim gebruik van deze ontwikkelingen is zelfs een 

randvoorwaarde om lokale maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Samenwerking over 

gemeentegrenzen heen, met bewoners en bedrijven, speelt een sleutelrol. 

 

Nederlandse Smart City Strategie 

 

Onder de vlag ‘Smart Cities’ zetten wereldwijd lokale overheden (vaak samen met bedrijven, 

burgers en instellingen) integrale en datagedreven oplossingen in om de leefbaarheid, kwaliteit en 

concurrentiekracht van de stad te verbeteren. 

 

Ook Nederlandse gemeenten zien de noodzaak om lokale problemen aan te pakken met ‘smart’ 

oplossingen en om hierin te experimenteren, van elkaar te leren en samen te ontwikkelen. De G5 

en G32 hebben daarom een gezamenlijke Nederlandse Smart City Strategie ontwikkeld. 

 

Gemeenten en regio’s worden aangemoedigd om, samen met maatschappelijke partners en 

bedrijfsleven, een eigen strategie te ontwikkelen die gebruik maakt van Smart oplossingen, op basis 

van een aanpak die past binnen de eigen doelstellingen. 

 

De uitwisseling van kennis tussen gemeenten en hun partners (zowel regionaal als internationaal) 

draagt bij aan het ontsluiten van slimme oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en aan 

het versterken van lokaal-regionaal economische ontwikkeling. Niet alleen grote steden, maar ook 

kleine gemeenten hebben hier baat bij. 

 

Verkenning ondersteuning aan leden VNG 

 

De Smart City beweging staat voor een werkwijze om optimaal gebruik te maken van data en 

technische innovatie in antwoord op maatschappelijke vraagstukken. Samenwerking, 

opdrachtgeverschap, standaardisatie, samen organiseren, datagedreven aanpak, 

informatiebeveiliging en privacy liggen aan de basis van Smart City oplossingen. De VNG is 

daarom, samen met VNG International en KING, gestart met een verkenning van onze mogelijke rol 

op dit thema en de ondersteuning die we gezamenlijk kunnen bieden aan Nederlandse gemeenten. 
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