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Managementsamenvatting 

De gemeente Utrecht heeft Dialogic innovatie & interactie gevraagd om een verkennend 

onderzoek te doen naar ontwikkelingen van digitalisering in de stad. Gezond Stedelijk Leven, 

de snelle bevolkingsgroei in de stad en de verdichting van de gebouwde omgeving vergen 

slimme oplossingen op het gebied van mobiliteit, energie, veiligheid, leefbaarheid, gezond-

heid, zorg en werk van de toekomst. In een groot aantal gevallen hebben die oplossingen 

ook een digitale component en/of wordt de realisatie ervan versneld door slim gebruik van 

data.  

In deze studie hebben we de digitaliseringsopgaven vanuit een aantal opkomende markten 

en de stad in kaart gebracht. Een onderdeel hiervan is de mogelijke mismatch tussen het 

aanbod van en de vraag naar digitale connectiviteit. Deze opgaven kunnen voor de gemeente 

aanleiding zijn om actie te ondernemen. We formuleren vier mogelijke rollen voor de ge-

meente, en duiden de belangrijkste te verwachten effecten van deze rollen. Dit moet 

bijdragen aan heldere keuzeopties voor de nieuw te vormen coalitie na de verkiezingen van 

21 maart 2018.  

Ambitie Gemeente Utrecht 

In dit onderzoek vormen de digitaliseringsopgaven een afgeleide van de centrale maatschap-

pelijke en economische opgaven van de stad en wensen van de burgers, samen te vatten 

onder de paraplu: Gezond Stedelijk Leven. Hierop aansluitend geldt de volgende ambitie, 

zoals geformuleerd op basis van werksessies met de gemeente, als uitgangspunt voor dit 

onderzoek: 

 

 

Deze ambitie geeft richting aan de uitwerking van verschillende strategische keuzeopties 

voor de nieuwe coalitie op het gebied van digitalisering. Hiervoor gebruiken we een lagen-

model, dat drie niveaus onderscheidt.  

In het ecosysteem voor digitalisering maken we onderscheid tussen een digitale connecti-

viteitslaag (vaste en mobiele netwerken) en de gebruikers van connectiviteit in een 

applicatielaag (digitale toepassingen uit verschillende domeinen/sectoren). Het ecosys-

teem wordt verbonden middels een datalaag (onafhankelijke databroker).  

Digitale connectiviteit

(Open) digitale platformen

0101101000
1110100011

0101010101
1101010101

Utrecht wil een stad zijn waarin een ecosysteem voor slimme (Internet of

Things) applicaties en toepassingen kan ontstaan die bijdragen aan een

Gezond Stedelijk Leven. Het digitale ecosysteem bestaat uit een

hoogwaardige digitale infrastructuur, open dataplatformen en open toegang

voor innovatieve (IoT)applicaties. Dit ecosysteem kan door iedereen benut

worden, belast de leefbaarheid in de openbare ruimte en gebouwde

omgeving minimaal en draagt bij aan een gezond leven voor mensen.
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Figuur 1. Drielagenmodel (ecosysteem voor digitalisering). 

Urgentie voor de gemeente  

Hoewel in Utrecht voldoende hoogwaardige connectiviteit door verschillende leveranciers 

wordt geboden en er ook een levendige markt voor applicatieontwikkeling bestaat, is er nog 

geen integraal digitaal ecosysteem voor IoT-toepassingen, zoals hiervoor beschreven. De 

urgentie daarvoor neemt wel snel toe, als de gemeente haar ambitie wil realiseren in een 

tijd dat de stad snel groeit en de data-economie met tal van slimme oplossingen kan bijdra-

gen aan gezond stedelijk leven. Hiervoor is een integrale aanpak nodig, waarin markt, 

overheid en burger nauw samenwerken, uitgaande van lange termijn waardesystemen, in 

plaats van korte termijn rendementsdenken.  

Het ontbreekt nu vooral aan regie en goed ontworpen en goed georganiseerde dataplatfor-

men die open zijn, duidelijke kaders hebben en onafhankelijk toezicht kennen. Een dergelijke 

verbindende onafhankelijke datalaag moet vertrouwen wekken bij bedrijven om te investe-

ren in slimme oplossingen en zekerheden bieden aan burgers wat betreft privacy en 

veiligheid. De urgentie komt tot uiting in zowel maatschappelijke uitdagingen als in kansen 

op economisch als sociaal-maatschappelijk terrein. 

• In de praktijk blijkt regelmatig dat tal van toepassingsdomeinen - ook in de opko-

mende smart markten duurzame energie (smart meters), slim verkeersmanagement 

(VRI’s) en veiligheid (camera-observatie en crowd management) – afzonderlijk van 

elkaar opereren en elk een eigen netwerkwerkoplossing hebben ontwikkeld of ont-

wikkelen voor specifieke maatschappelijke vraagstukken. Onder de grond liggen in 

Utrecht nu tot wel 16 verschillende netwerken die suboptimaal gebruikt worden.  

• Met de komst van nieuwe sensoriek en tal van aankomende IoT-toepassingen dreigt 

een veelheid aan (sensor)apparatuur en netwerken in de stad te ontstaan, naast de 

grote hoeveelheid bestaande kabels, opstelpunten en camera’s die nu al in de stad 

aanwezig zijn. Om de kwaliteit van de openbare ruimte te blijven beheersen en de 

efficiëntie in digitale connectiviteit te waarborgen, is het wenselijk dat de gemeente 

op dit punt een regierol op zich neemt. Gedeeld gebruik van netwerken en opstel-

punten zorgt voor financiële voordelen én een lagere druk op ondergrondse en 

bovengrondse infrastructuur (tegengaan van ‘verrommeling’, zowel ondergronds als 

bovengronds). 
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• Data vormen steeds meer de spil in digitale oplossingen. Daarom heeft de datalaag 

een centrale positie in ons drielagenmodel. Deze datalaag is vooral een set aan ont-

werpopties en richtlijnen waarlangs nieuwe digitale oplossingen vorm kunnen 

krijgen, om het maatschappelijk belang zo goed mogelijk te borgen. Deze datalaag 

speelt dus een centrale rol in het verbinden van sectoren en digitale oplossingen in 

de stad en dient nog nader te worden ingevuld. Hier ligt een taak voor de gemeente. 

• Digitalisering biedt de gemeente kansen om samen met verschillende sectoren inte-

graal te werken aan diverse maatschappelijke uitdagingen (milieu, energie, 

mobiliteit, gezondheid, openbare ruimte). De complexiteit hierbij is namelijk groot 

en partners in de stad zijn van elkaar afhankelijk voor het realiseren van hun eigen 

private en publieke doelen. Door het optimaliseren en delen van fysieke infrastruc-

tuur of opstelpunten én het delen van data middels (open) dataplatformen, kunnen 

nieuwe waardeproposities en verdienmodellen ontstaan die bijdragen aan lange ter-

mijn maatschappelijke oplossingen.  

• In de snel groeiende data-economie zijn netwerkeigenaren op zoek naar nieuwe ver-

dienmodellen, mede omdat de (toekomstige) rendementen op infrastructuurdiensten 

onder druk staan. Zij kijken daarbij ook nadrukkelijk naar de data van de stadsbe-

woner, evenals de grote datagedreven multinationals (Google, Amazon, etc.). Als de 

gemeente de markt volledig zijn gang laat gaan, bestaat het risico dat de grote mul-

tinationals ook de lokale data-economie gaan domineren, de maatschappelijke 

opgaven onvoldoende worden aangepakt en ook werkgelegenheid elders neerslaat.  

Strategische keuzeopties voor de gemeente Utrecht 

In de verkenning onderscheiden we vier verschillende rollen die passen bij een viertal stra-

tegische opties voor de gemeente om de digitaliseringsopgaven van de stad op te pakken: 

(1) een minimale rol/primaat bij de markt, (2) een faciliterende rol, (3) een trekkende/re-

gisserende en (4) realiserende. De volgende figuur presenteert deze rollen in het 

lagenmodel. 

 
Figuur 2. Vier gemeenterollen in digitaal ecosysteem 

Afhankelijk van de urgentie en de ambitie kan de gemeente, verschillende rollen innemen. 

In de eerste twee rollen richt de gemeente zich vooral op toezicht en beheersing en strekt 

het beleid maximaal tot het faciliteren van markt-gedreven ontwikkelingen. In de twee laat-

ste rollen verschuift het accent naar proactief (mee)ontwikkelen waar een sterk sturende 

werking vanuit gaat en het primaat meer bij de burger komt te liggen.  
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Impact van de verschillende rollen 

De onderstaande tabel geeft een indicatie van de impact van de mogelijke rollen van de 

gemeente op verschillende aspecten.  

 

 

Primaat bij 

markt 

 

Faciliterend 

 

Regisserend 

 

Realiserend 

Uitkomsten /  

Ontwikkelings-

route 

Versnippering 

van oplossingen 

en veel pro-

jecten 

suboptimaal 

Kaders voor ver-

sterking 

aandachtspunten: 

integraliteit, om-

vang, openheid, 

privacy 

Masterplan en in-

richting 

Ecosysteem be-

paalt ontwikke-

lingspad 

Versnelling uitkom-

sten; grootschalig 

en standaardisatie; 

onverwachte spin-

off, risico’s door fo-

cus  

Samenwerking 

en marktwer-

king 

Ieder voor zich 

en kans op 

marktconcentra-

tie rondom data 

Proactieve sa-

menwerking 

beperkt 

Als partner ‘Coali-

tion of the willing’ 

vormen, Quadru-

ple Helix 

Opdrachtgever-

schap via innovatief 

aanbesteden; cen-

trale partij(en) 

domineren uitvoe-

ring. Kans op 

marktverstoring. 

Maatschappe-

lijke impact 

Ruimte voor in-

novatie, borging 

publieke belan-

gen beperkt tot 

wettelijk kaders 

Proactieve bor-

ging sociale 

waarden en pu-

blieke belangen 

Meer duurzame 

ontwikkeling en 

gericht op ge-

meenschappelijk 

waarden 

Maatschappelijk op-

gaven centraal 

Economische 

implicaties 

Sub-optimale 

businesscases, 

winner takes all 

Markt moet zelf 

gezamenlijk tot 

duurzame bu-ca-

ses zien te komen 

Investering bevor-

derend; naar LT-

gerichte waarde-

systemen  

Hoge investering 

gemeente; risicovol 

Financiële impli-

caties gemeente 

Zeer beperkte 

investering:  

€100-500K 

Kleine investe-

ring: 

€500K-1 mln 

Middelgrote inves-

tering: 

€1-10 mln 

Grote investering: 

€10-50 mln 

Organisatori-

sche implicaties 

Verkokering 

blijft bestaan 

Vermijdt verkoke-

ring waar mogelijk 

door coördinatie 

Vereist integrale 

aansturing vol-

gens masterplan 

Vereist integrale 

aansturing volgens 

masterplan 

Digitale connec-

tiviteit 

Vraaggestuurd 

en voldoende 

aanbod door 

aanwezige con-

currentie 

Vraaggestuurd 

aanbod en be-

perkt gestuurd 

door opgestelde 

richtlijnen 

Versnelde be-

schikbaarheid van 

volgende genera-

tie netwerken en 

systemen. Proef-

tuinen voor 

nieuwe applicaties 

Sterker aanbodge-

dreven; inrichting 

/bundeling van op-

stelpunten; 

realisatie doelge-

richte netwerken 

Toekomstig 

werk 

Grotere digitale 

tweedeling  

Borging van toe-

gang tot data voor 

nieuwe diensten 

en nieuwe bedrij-

vigheid 

Meest innovatieve 

klimaat; aantrek-

kelijk voor 

bedrijven en ta-

lent 

Meest gelijkwaar-

dige 

arbeidsverdeling; 

van opgave naar 

specialisatie (bv 

healthy urban li-

ving) 

Openbare 

ruimte 

Meer horizon-

vervuiling, 

grotere kans op 

overlast 

Bepekt grip op 

plaatsing van op-

stelpunten en 

sensorsystemen 

Efficiënte in-

richting van 

systemen en net-

werken in de 

openbare ruimte 

Grotere beheers-

baarheid openbare 

ruimte, maar voor-

komt overlast 

marktactiviteiten 

niet 

Tabel 1. Indicatie van te verwachte effecten en implicaties van een viertal keuzeopties 
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Conclusie en beleidsaanbevelingen  

De markt in de opkomende data-economie kent nog veel versnippering in de vorm van kleine 

‘smart city initiatieven’ waarin individuele businesscases prevaleren die nog niet leiden tot 

de gewenste duurzame transities. Een regisserende overheid, kaderstellend en denkend van-

uit lange termijn waarde, kan allerlei marktimperfecties voorkomen in de nu nog opkomende, 

ongereguleerde data-economie (onder meer verrommeling openbare ruimte, suboptimaal 

systeemgebruik, stokkende opschaling van nieuwe diensten, dominantie van grote spelers 

en zorgen over het gebruik en eigenaarschap van (persoons)data). 

Digitale connectiviteit 

De bestaande hoogwaardige breedbandnetwerken (zowel bekabelde als mobiele) zijn binnen 

de stad fijnmazig aanwezig en vormen op zich geen belemmering de komende tien jaar voor 

digitalisering en de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, met uitzondering van 

Utrecht Oost en enkele witte vlekken in het buitengebied waar nog een kleine opgave ligt. 

De huidige mobiele connectiviteitsnetwerken wacht een grote opgave rond 2020, als er voor 

de uitrol van 5G een grote netwerkverdichting nodig is die flinke verrommeling van de open-

bare ruimte tot gevolg kan hebben, vooral als die niet nader gecoördineerd wordt.  

De uitrol van 5G kan anderzijds kansen bieden om tot meer systeemoptimalisatie te komen 

en om met investerende partijen marktimperfecties (suboptimaal gebruik van opstelpunten 

en andere infrastructuren) te voorkomen. Zo kan de stad wenselijke producten en diensten 

ontwikkelen, mits de overheid die lokale vraag beter dan nu weet te formuleren.  

Digitale connectiviteit is in zijn algemeenheid niet zozeer een belangrijke stimulerende ves-

tigingsfactor, maar vooral een ‘dissatisfier’ bij afwezigheid. 

Open en onafhankelijke dataplatform(en) 

Een integraal digitaal ecosysteem voor IoT-toepassingen is er nog niet, maar de urgentie 

daarvoor neemt snel toe. Het ontbreekt nu vooral aan open en integrale dataplatformen met 

adequate governance. Duidelijke kaders vanuit de gemeente zijn wenselijk om de publieke 

en private partners duurzaam te laten samenwerken aan de digitaliseringsopgave en de be-

langen van de burger daarbij te borgen.  

Roadmap Digitalisering 

Het gepresenteerde lagenmodel en de strategische keuzeopties met bijbehorende implicaties 

vormen een belangrijke uitkomst van deze studie en zijn in te zetten bij een aantal vervolg-

stappen. Als volgende stap zou de gemeente met behulp van het lagenmodel en 

verschillende use cases een Roadmap Digitalisering kunnen opstellen. Deze Roadmap 

moet het karakter krijgen van een Grand Design, met een duidelijk integrale aanpak en 

richtlijnen voor de verschillende smart city activiteiten van de gemeente en stakeholders. In 

de Roadmap digitalisering kan met de volgende agendapunten worden gestart om te komen 

tot het gewenste ecosysteem voor innovatieve IoT-toepassingen. Hoewel de keuze voor de 

specifieke rol van de gemeente (van reagerend tot realiserend) uiteraard aan de politiek en 

het bestuur is, adviseren wij voor deze agenda te starten vanuit een meer proactieve, bij 

voorkeur regisserende rol. 
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Roadmap agenda: 

1. Stel – mede op basis van de uitkomsten uit deze studie - de uitgangspunten en 

centrale digitaliseringsopgaven vast voor de gemeente Utrecht en werk aan een 

innovatief en integraal ecosysteem voor IoT-toepassingen in de stad en bepaal de 

rol die de gemeente op zich wil nemen. 

2. Bepaal de lopende en toekomstige ‘use cases’ voor smart city projecten die ge-

meente actief wil stimuleren/ondersteunen. Kies hierbij voor voldoende 

schaalgrootte en lange termijn perspectief (zie ontwerpuitgangspunten in paragraaf 

5.3.2).  

3. Ontwikkel en implementeer kaders en bouwstenen voor een open dataplatform, 

eerder in de vorm van een set regels en (ontwerp)afspraken dan in de vorm van een 

gecentraliseerde fysieke dataopslagfaciliteit voor alle opkomende markten. Het be-

treft primair de condities waaronder data al of niet uitgewisseld, gebruikt en bewerkt 

mogen worden. Definieer en organiseer daarbij onafhankelijk toezicht (onafhanke-

lijke data-broker) waarmee het belang van de burger maximaal geborgd wordt. 

Hierbij kan worden voortgebouwd op referentiemodellen uit lopende projecten (IRIS 

/ EIPSCC). 

4. Stel in samenwerking met de markt een masterplan netverdichting op voor ge-

deeld gebruik van 5G-opstelpunten voor mobiele communicatie en IoT-sensoren 

om wildgroei en onnodige overlap van systemen en netwerken in de toekomst te 

voorkomen. 

5. Organiseer met marktpartijen en andere stakeholders een ‘coalition of the willing’ 

om de Roadmap uitvoering te geven. 

6. Werk de governancerol voor de gemeente uit en alloceer het benodigde budget 

voor het faciliteren of uitvoeren van de digitaliseringsopgaven.  

 

Aandachtspunten en uitgangspunten bij uitvoering Roadmap Digitalisering 

1. Denk in lange termijn gemeenschappelijke waardesystemen in plaatst van tra-

ditionele individuele businesscases. Denk hierbij aan afrekenen per km minder file 

of per KWh minder verbruikte energie en afname huisartsenbezoek of ziekenhuisop-

name. 

2. Stel ambitieuze en meetbare doelen en voorkom te vrijblijvende doelstellingen 

(voorkom transitiefalen); 

3. Ga met een integrale aanpak versnippering tegen, zowel in projecten als in sturing 

(vermijd verkokering); 

4. Pas innovatieve aanbesteding toe om een vroegtijdige lock-in van marktpartijen 

te voorkomen; 

5. Schep kader voor naleven van standaardisatie, certificering, open API’s, pri-

vacy en veiligheid. 

6. Betrek de burger/inwoner/consument in de quadruple helix binnen projecten. 

7. Laat de realisatie van digitale connectiviteit vooral vraaggestuurd zijn (zowel bij 

benutten van kansen als het oplossen van knelpunten).  

8. Blijf continu leren en experimenteren (nieuwe innovatiecultuur in de stad). Waar-

decreatie moet hierbij voor alle partijen een uitgangspunt zijn. 
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1 Introductie 

1.1 Inleiding 

De gemeente Utrecht heeft Dialogic gevraagd een kortlopend verkennend (scenario)onder-

zoek uit te voeren naar de digitale uitdagingen in een aantal opkomende markten in Utrecht. 

Het gaat om de betekenis van de digitale ontwikkelingen voor toekomstige werkvelden, 

evenals de aantrekkingskracht voor nieuwe bedrijvigheid in de stad en regio Utrecht. Cen-

traal daarbij staat de vraag in hoeverre de lokale digitale connectiviteit toereikend is voor de 

verwachte digitale ontwikkelingen in belangrijke opkomende markten. 

Het vertrekpunt vormt de openbare ruimte. Wat ligt er aan infrastructuur in de grond? Welke 

antennemasten en draadloze netwerken zijn beschikbaar? Hoe krijgen digitalisering en IoT 

vorm in de openbare ruimte (stations, bushokjes)? Wat is de betekenis van IoT op de be-

bouwde omgeving, met name gelinkt aan domeinen als slimme mobiliteit (connected car), 

smart energy, eHealth, veiligheid en big data? Er worden steeds meer infrastructuren – bo-

ven- en ondergronds – aangelegd (met alle praktische implicaties van dien). Maar wat zijn 

in de toekomst de kansen voor nieuwe diensten en bedrijvigheid en wat voor type werkge-

legenheid gaat dit mogelijk opleveren? Zo is de verwachting dat met een sterke groei aan 

geplaatste sensoren in de stad de hoeveelheid data exponentieel zal toenemen. Dit stelt de 

gemeente voor tal van vragen en uitdagingen onder meer op het gebied van privacy en 

security maar ook als gaat over de validiteit van datagebaseerde uitspraken door derden. 

De nieuwe coalitie staat daarmee voor diverse digitaliseringsopgaven en onzekerheden en 

ontwikkelingen, waarbij het wenselijk kan zijn vanuit de gemeente meer regie te voeren. 

Daarbij vormt exogene factor de verwachte snelle inwonersgroei in het komende decennium. 

 

Figuur 3. Bevolkingsgroei Utrecht tot 2040 (bron: CBS) 
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1.2 Doel 

Het doel van de opdracht is om inzichtelijk te maken welk effect de digitalisering in zoge-

naamde opkomende markten heeft op de (openbare ruimte in de) stad en wat de rol van de 

gemeente hierin kan zijn. Hierin is het eerste subdoel om de huidige ICT-infrastructuur in de 

Gemeente Utrecht in kaart te brengen. De toekomstige vraag naar digitale connectiviteit van 

deze upcoming markets in kaart brengen is een tweede subdoel. Het gaat dan met name om 

bedrijven en instellingen in opkomende markten zoals slimme mobiliteit, eHealth, slimme 

energie, veiligheid en big data.  

Het verschil tussen het huidige aanbod en de toekomstige vraag laat zien waar in de nabije 

toekomst mogelijk ontwikkelingen nodig zijn. Het duiden van de belangrijkste te verwachten 

effecten van een aantal scenario’s over ontwikkelingen van digitale connectiviteit in relatie 

tot de centrale opgaven waar de stad Utrecht en de gemeente voor staat (Agenda Utrecht), 

moet bijdragen aan heldere keuzeopties voor de nieuwe coalitie komend jaar. De digitale 

transformatie heeft tenslotte een impact op de openbare ruimte in Utrecht en dat vraagt 

bezinning op de rol van de gemeente hierin. 

Het achterliggende doel is om bedrijven en instellingen in de toekomst zo optimaal mogelijk 

te kunnen faciliteren in hun digitaliseringsopgaven. Daarvoor dienen vraag een aanbod naar 

digitale connectiviteit zo goed mogelijk te zijn afgestemd. Tot slot wil de gemeente ervoor 

zorgen dat digitale connectiviteit geen knelpunt maar juist een stimulans vormt voor de 

ontwikkeling van diensten in de genoemde opkomende markten. 

1.3 Onderzoeksvragen 

In dit verkennende onderzoek willen we de volgende onderzoeksvragen beantwoorden: 

1. Hoe ziet de lokale/regionale digitale infrastructuur er op dit moment kwantitatief 

(capaciteit) én kwalitatief uit?  

2. In hoeverre is de lokale en regionale digitale infrastructuur voldoende ontwikkeld als 

vestigingsfactor voor opkomende markten zoals slimme mobiliteit, eHealth, slimme 

energie, veiligheid en big data? En in hoeverre vormt digitale connectiviteit een be-

lemmering of juist een kans voor ontwikkeling van de genoemde opkomende 

markten?  

3. In hoeverre zijn de lokale condities van de stad Utrecht voldoende geschikt om de 

gewenste transities en doorontwikkeling te faciliteren? 

4. Welke strategische opties heeft de gemeente voor het uitvoeren van haar digitalise-

ringsopgave, welke rollen kan de gemeente aannemen in de verschillende scenario’s 

en hoe kan zij daarin regie voeren?  

5. Wat zijn de belangrijkste te verwachten effecten en implicaties van een aantal sce-

nario’s over ontwikkelingen van digitale connectiviteit in relatie tot de centrale 

opgaven waar de stad Utrecht en de gemeente voor staat?  

1.4 Aanpak van het onderzoek en methode 

ICT is de grootste driver van economische groei van de afgelopen decennia. De opkomst van 

ICT leidt dan ook tot een transformatie van de economie in de volle breedte. Met behulp van 
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hoogwaardige ICT-diensten kan de stad Utrecht zich verder gaan specialiseren in haar sterke 

sectoren, en zo hoogwaardige ICT inzetten als vestigingsfactor1.  

Zoals in de inleiding aangegeven zullen we ons focussen op opkomende markten als eHealth 

en smart energy. Deze sectoren als zodanig hebben vanwege de heterogeniteit geen duide-

lijke vraag naar digitale connectiviteit. Het zijn personen, gebouwen of diensten binnen deze 

sectoren die een vraag hebben (zie ook: Dialogic – Digitale Connectiviteit). We zullen ons 

dus richten op ontwikkelingen in deze sectoren waar digitale connectiviteit van belang zal 

zijn. Ons onderzoek bestaat uit vier inhoudelijke bouwblokken, namelijk: 

A. Analyse van het aanbod van ICT-infrastructuur in de stad Utrecht. 

B. Analyse van de vraag naar ICT van relevante ontwikkelingen binnen upcoming mar-

kets en de ICT-strategie die spelers binnen deze markten hebben.  

C. Vanuit het aanbod, de vraag en strategieën van spelers het ontwikkelen van strate-

gische keuzeopties (scenario’s) voor de rol die de gemeente kan aannemen, gericht 

op de digitaliseringsopgave van de stad en de relatie met de daarbij benodigde con-

nectiviteit. 

D. Verkenning van de implicaties van deze keuzescenario’s en effecten op onder meer 

(a) de openbare ruimte, (b) inhoud rol van de gemeente, (c) werken in de toekomst 

en (d) gevraagde investeringen.  

 

Figuur 4. Invulling van de opdracht.  

Methoden 

In dit onderzoek zetten wij vijf onderzoeksmethoden in, te weten: 

1. Kwantitatieve analyse van bestaande databestanden (openbaar en van Dialogic) 

voor het in kaart brengen van het aanbod en voor het kwantificeren van de vraag 

naar digitale connectiviteit binnen relevante ontwikkelingen in upcoming markets. 

Het aanbod wordt als volgt in kaart gebracht: 

a. ligging en capaciteit van aansluitnetwerken (waaronder glasvezel, coax, mo-

biel); 

b. ligging en capaciteit van core netwerken; 

c. ligging en capaciteit van datacenters. 

                                                

1 Dit is binnen de innovatieliteratuur beter bekent als ‘smart specialization’. (http://ec.europa.eu/invest-

in-research/pdf/download_en/kfg_policy_brief_no9.pdf)  

A. Aanbod van ICT in 
Utrecht

B. Vraag naar ICT in 
en strategie van ‘up-

coming markets’

C. Scenario-
ontwikkeling

D. Implicaties 
scenario’s

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/12/05/de-toekomst-van-digitale-connectiviteit-in-nederland
http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/kfg_policy_brief_no9.pdf
http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/kfg_policy_brief_no9.pdf
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2. Desk research naar achtergronden van (digitale) ontwikkelingen in smart sectoren 

en steden.  

3. Interviews met stakeholders en experts over de toekomstige connectiviteitsvraag 

van relevante ontwikkelingen in upcoming markets. Gesprekspartners komen zowel 

uit telecomdomein (connectiviteitsaanbieders) als uit de verschillende sectoren (con-

nectiviteitsafnemers). In totaal zijn circa vijftien interviews afgenomen, zo mogelijk 

samen met de opdrachtgever.  

4. Scenario’s en analyse van strategische keuzeopties op basis van de input ver-

kregen uit deskresearch, interviews en (kwantitatieve) analyses. Bij de strategische 

keuzeopties gaat het vooral om de rol die de gemeente kan aannemen met betrek-

king tot de digitaliseringsopgaven in de stad. Wat betreft de analyse gaan we in op:  

a. de impact op de openbare ruimte; 

b. mogelijke rollen van de gemeente; 

c. de relevantie van ‘het nieuwe werken’; 

d. Investeringsvraagstukken. 

5. Validatie-workshop ter toetsing van de eerste analyse van de uitkomsten de in-

terviews, deskresearch en analyse. Voor deze workshop zijn zowel ambtenaren van 

de gemeente Utrecht als experts uit het veld uitgenodigd. De workshop is voorbereid 

en begeleid door onderzoekers van Dialogic.  
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2 Aanbod en ontwikkeling van digitale 

infrastructuur in Utrecht 

2.1 Inleiding 

Om vast te kunnen stellen of er in Utrecht voldoende ‘harde’ infrastructuur beschikbaar is 

om de digitalisering te kunnen laten floreren, presenteren we in dit hoofdstuk een feitelijke 

weergave van het huidige aanbod. We maken hierbij onderscheid tussen de glasvezelnet-

werken, de generieke accesnetwerken (vast en mobiel) en de ligging van de verschillende 

datacenters in de regio. Aansluitend wordt voor elk van deze thema’s een vergelijking ge-

daan met het aanbod in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Op basis van deze observaties 

stellen we vast in hoeverre de aanwezige infrastructuur een voldoende sterke vestigings-

plaatsfactor is voor bedrijven en (maatschappelijke) digitaliseringsinitiatieven. 

2.2 Netwerken 

2.2.1 Glasvezelnetwerken 

Typen netwerken 

Wanneer we spreken over de markt voor glasvezelinternet, dan kunnen we onderscheid ma-

ken tussen enerzijds de grootschalige consumentenglasvezelnetwerken van met name 

Reggefiber (nu onderdeel van KPN) en anderzijds de individuele zakelijke glasvezelaanslui-

tingen. Deze individuele glasvezelaansluitingen kunnen worden afgenomen via de netwerken 

van bijvoorbeeld Eurofiber, KPN, Ziggo, Relined of een eigen infrastructuur van publieke 

organisaties. Om een aansluiting te krijgen op deze netwerken dient de afnemer een indivi-

duele aanvraag te doen bij de netwerkeigenaar. De eventuele aansluit- en graafkosten 

worden daarbij doorberekend aan de eindgebruiker. 

Om nu een inschatting te kunnen maken van het huidige glasvezelaanbod binnen Utrecht, 

concentreren we specifiek op twee netwerken: het Reggefibernetwerk en het Eurofibernet-

werk.  

• Reggefiber heeft sinds 2005 proactief circa 2,2 miljoen huishoudens aangesloten 

op haar glasvezelnetwerk. Hoewel de uitrol na de overname door KPN (2014) sterk 

is teruggeschroefd, bedient dit netwerk nog steeds verreweg het grootste aantal 

glasvezelaansluitingen in Nederland. Wanneer een huishouden of mkb’er aangeslo-

ten is op het netwerk, kan hier direct tegen reguliere (lage) kosten een internetdienst 

worden afgenomen.  

• Eurofiber biedt zakelijke afnemers de mogelijkheid om een zogenoemde dark fiber 

(onbelichte glasvezel) verbinding af te nemen. Deze afnemer kan hiermee bijvoor-

beeld een bedrijfspand met een datacenter of internet exchange verbinden of 

verschillende bedrijfsvestigingen onderling verbinden. De diensten van Eurofiber zijn 

volledig gericht op het bedienen van de (groot)zakelijke markt.  

De reden dat we ons in deze vergelijking primair richten op de netwerken van Eurofiber en 

Reggefiber is tweeledig:  

1. Deze partijen maken hun liggingsgegevens publiekelijk beschikbaar – waar het 

voor de grootschalige aansluitnetwerken zoals DSL en coax (zie Figuur 6) nog mo-

gelijk is om op adresniveau uitspraken te doen over de beschikbaarheid van het 
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netwerk, is dit voor de zakelijke dark fiber aansluitingen veel uitdagender. In veel 

gevallen acht de eigenaar de ligging van het netwerk strategische informatie, waar-

door deze data vrijwel nooit op tracéniveau publiekelijk beschikbaar wordt gesteld. 

2. De netwerken hebben landelijke dekking – door de landelijke dekking van Eurofi-

ber en Reggefiber (ligging beschikbaar als vlekkenkaart), wordt het mogelijk om de 

gevraagde regionale vergelijkingen uit te voeren. 

We bestempelen het aanbod van Eurofiber (roze lijnen op onderstaande kaart) en Reggefiber 

(oranje vlakken op onderstaande kaart) in dit geval dus als maatstaf voor de overige lande-

lijke aanbieders, om zo vast te stellen in welke regio’s er zich problemen voordoen. Waar 

mogelijk vullen we de beschikbaarheid nog aan met dekkend glasvezel op bedrijventerrei-

nen, bijvoorbeeld van KPN of een individueel netwerk van de lokale ICT-aanbieder of 

ondernemingsvereniging (groene vlakken op onderstaande kaart). 

Aanbod in Utrecht 

Figuur 5 toont de ligging van de twee genoemde netwerken in de vergelijkingsregio’s. 

 
Figuur 5. Ligging Eurofiber en Reggefibernetwerken in de G4 (bron: Dialogic en websites aanbieders) 

Uit de liggingsgegevens van het Eurofibernetwerk in Utrecht blijkt dat er sprake is van een 

substantiële footprint binnen de stadgrenzen. Dit is mede te danken aan de Utrechtse historie 

van het bedrijf. Dit maakt het voor een groot aantal locaties in de stad eenvoudig om aan-

gekoppeld te worden aan het netwerk (mocht dit nog niet het geval zijn). Het aanbod kent 

een duidelijk hogere mate van fijnmazigheid dan in Rotterdam en Den Haag nu het geval is. 

Tot slot is er op verschillende Utrechtse bedrijventerreinen een terreindekkend glasvezelnet-

werk aanwezig (groene vlakken). Dit maakt het voor de gevestigde ondernemingen 

gemakkelijk om toegang te krijgen tot een schaalbare verbinding. 
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De Reggefiber-netwerken vinden we in Nederland met name in de kleinere en middelgrote 

kernen of de wijken van grote steden waarin nog sprake is van sociale cohesie. In deze 

wijken en kleinere woonkernen is Reggefiber in staat geweest om voldoende vraag te bun-

delen voordat men tot de aanleg van het netwerk is overgegaan. Na de overname door KPN 

is de uitrol voor bestaande bouw overigens vrijwel stilgelegd; KPN heeft er voor gekozen om 

eerst nog enkele (goedkopere) opwaarderingen op haar DSL-netwerk door te voeren. De 

enige uitzondering betreffen nieuwbouwwijken, daar legt men direct bij de bouw een nieuw 

glasvezelnetwerk aan. In Utrecht zien we dit met name in de nieuwbouwbuurten van 

Leidsche Rijn. Delen van het Amsterdamse netwerk zijn overigens met inzet van de ge-

meente tot stand gekomen, waarbij de gemeente onder marktconforme voorwaarden is 

ingestapt in Citynet Amsterdam.2  

Voor met name het mkb betekent dit in de grote steden dat men voor een internetverbinding 

is aangewezen op het reguliere DSL/kabelnetwerk (zie 2.2.2) of een individuele zakelijke 

glasvezelverbinding. Met name bij de laatste variant kan er een drempel bestaan wat betreft 

de eenmalige en maandelijkse tarieven, aangezien men veelal de veronderstelling heeft dat 

een internetdienst niet meer zou mogen kosten dan de reguliere consumententarieven. 

2.2.2 Grootschalige aansluitnetwerken 

Op het gebied van grootschalige aansluitnetwerken voor consumenten en (klein)zakelijke 

gebruikers hebben we in Nederland een uitzonderlijk goede positie. In vrijwel alle kernen 

zijn namelijk twee hoogwaardige concurrerende netwerken beschikbaar. Dit betreft het ka-

belnetwerk (coax) van Ziggo en een van de hoogwaardige netwerken van KPN (ofwel 

glasvezel van Reggefiber ofwel haar eigen opgewaardeerde DSL-netwerk).  

Dialogic beschikt over een landelijke database van beschikbare download- en uploadsnelhe-

den via de verschillende aansluitnetwerken. De uitkomsten voor de vergelijkingssteden zijn 

in Figuur 6 weergegeven. 

                                                

2 De casus heeft uiteindelijk tot waardevolle jurisprudentie geleid aangaande de gekozen constructie, 

het zogenoemde Market Economy Investor Principle. Zie: [europadecentraal.nl] 

https://europadecentraal.nl/jurisprudentie/breedband-en-staatssteun-jurisprudentie/
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Figuur 6. Beschikbare downloadsnelheid via grootschalige vaste aansluitnetwerken in de G4 (bron: Di-

alogic, stand september 2017) 

Het breedbandaanbod zoals dit in Figuur 6 naar voren komt, is in lijn met het gemiddelde 

Nederlandse aanbod. In de kernen is ten minste één aanbieder die een verbinding van meer 

dan 100 Mbit/s downloadsnelheid kan leveren. Aan de randen van de kernen valt dit aanbod 

snel terug naar 30 tot 100 Mbit/s. In het buitengebied is men tot slot ontstoken van hoog-

waardig aanbod. Snelheden van enkele Mbit/s via het DSL-netwerk van KPN zijn hier 

gemeengoed. Wanneer we 30 Mbit/s als grens voor snel internet aanhouden (in lijn met de 

staatssteunregels uit Brussel), dan resteert in Nederland een opgave van circa 4% van alle 

adressen. In dit zogenoemde witte gebied blijven de investeringen vanuit de reguliere markt-

partijen achter. Er worden oplossingen gezocht met goedkopere financiering 3 , lokale 

(bewoners)initiatieven4 of draadloze technologie5.  

Het Utrechtse buitengebiedsdossier staat al langer op de politieke agenda van de provincie 

Utrecht. Na enkele verkenningen over het aanpak en de mogelijkheden tot mitigatie, is er in 

2016 een convenant tussen de provincie en alle Utrechtse gemeenten afgesloten. In het 

convenant spreken de overheden met elkaar af om de aanleg van nieuwe netwerken te sti-

muleren middels een pre-competitieve vraagbundeling. Daarnaast wordt aan de partijen 

                                                

3 Zie: [glasvezelbuitenaf.nl] 

4 Zie: [samensnelinternet.nl], met name het onderdeel [samensnelinternet.nl/andere-initiatie-

ven] 

5 Zie: [zeeland.nl] 

https://www.glasvezelbuitenaf.nl/deelgebied/algemeen/over-glasvezel-buitenaf/
https://www.samensnelinternet.nl/
https://www.samensnelinternet.nl/andere-initiatieven
https://www.samensnelinternet.nl/andere-initiatieven
https://www.zeeland.nl/economie/snel-internet-buitengebied


Dialogic innovatie ● interactie 17 

gevraagd om een positieve grondhouding aan te nemen op het gebied van afwijkende lig-

dieptes (40 cm in plaats van de gebruikelijk 60 cm) en de hoogte van de leges- en 

degeneratiekosten. In het kort haalt men ‘de rem eraf’ en zet men ‘het gas erop’.  

De uitvoering van het beleid en hiervoor benodigde middelen zijn belegd bij de gebiedsco-

operaties Utrecht West en O-gen. Het beleid lijkt haar vruchten af te werpen. Zo hebben de 

gemeenten de Ronde Venen, Stichtse Vecht West en Ouder-Amstel recent een succesvolle 

vraagbundeling doorlopen. Verder is Glasvezel Buitenaf (een joint venture van investerings-

fonds CIF en kabelbedrijf Cogas) in onderhandeling met verschillende westelijke gemeenten. 

In verschillende gevallen heeft zij al een intentieovereenkomst van de gemeenten gesloten. 

Glasvezel Buitenaf vraagt de gemeenten om ruimere spelregels omtrent de ligdiepte van 

haar netwerk en de hoogte van de leges- en degeneratiekosten. De actuele stand van zaken 

binnen de verschillende deelgebieden is beschikbaar via [glasvezelbuitenaf.nl]. Deze ontwik-

kelingen zijn met name relevant voor de witte adressen aan de oostrand van de gemeente 

Utrecht. Deze adressen kunnen onderdeel uitmaken van het doelgebied ‘Kromme Rijnstreek’. 

Samenwerking met de U10-gemeenten ligt daarbij voor de hand. De rode adressen uit Figuur 

7 laten zien dat de buitengebiedsproblematiek egaal over de regio aanwezig is.  

 

 

Figuur 7. Beschikbare downloadsnelheden voor huishoudens in de U10-gemeenten (bron: Dialogic, stand 

september 2017) 

https://www.glasvezelbuitenaf.nl/
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2.2.3 Mobiele netwerken 

Met de explosieve groei van het mobiele dataverkeer6 en de opkomst van velerlei (zakelijke) 

mobiele toepassingen, ontstaat ook de vraag in hoeverre de mobiele netwerken in Utrecht 

en in de vergelijkingssteden van het benodigde hoogwaardige niveau zijn. 

De Nederlandse mobiele netwerken worden continu doorontwikkeld om de sterke verkeers-

groei het hoofd te bieden en daarvoor concurrerende proposities te bieden. De innovatie 

richt zich vooral op verhoging van pieksnelheden en efficiënter spectrumgebruik ter vergro-

ting van de systeemcapaciteit. De 5G-technologie maakt zijn opwachting vanaf 2020 en 

belooft op een aantal punten wezenlijk af te wijken van bestaande (op LTE-gebaseerde) 

netwerken. Zo wordt 5G ontwikkeld om grootschalige Internet of Things-connectiviteit te 

bieden en komen er substantiële verbeteringen in pieksnelheid en latency. 

Dialogic heeft voor Agentschap Telecom de capaciteit van alle Nederlandse mobiele netwer-

ken in beeld gebracht. Figuur 8 laat zien dat in alle steden veel tot zeer veel capaciteit 

beschikbaar is. 

 
Figuur 8. Capaciteit mobiele netwerken in G4 (bron: Dialogic) 7 

In alle regio’s zien we een vergelijkbare situatie. De netwerkcapaciteit is geconcentreerd op 

de plekken waar de meeste afnemers wonen, werken of verblijven. Dit effect is het beste 

zichtbaar in de grote steden. Anders is de situatie in het buitengebied. Het geringe aantal 

                                                

6 Over heel 2016 werd in totaal 185 miljard MB verbruikt, een stijging van 63% ten opzichte van 2015 

en een stijging van meer dan 500% ten opzichte van 2013. Zie: [acm.nl] 

7 Hoewel het data van februari 2016 betreft, geeft deze capaciteitskaart nog altijd een goede indruk van 

de mate waarin de capaciteit in de verschillende gebieden verdeeld is. Recentere publieke data is niet 

beschikbaar voor publicatie. 

https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/17543/Explosieve-toename-mobiel-dataverbruik
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gebruikers weerhoudt de netwerkeigenaren ervan om te investeren in netwerkdekking en -

capaciteit. Hoe lager de bevolkingsdichtheid, hoe slechter de gebruikerservaring. Merk wel 

op dat de getoonde capaciteit een samenvoeging is voor alle aanbieders. De geboden capa-

citeit, en met name de indoor-dekking, kan sterk variëren tussen de verschillende locaties, 

type gebruikersdevices en aanbieders. 

Naast generieke (op LTE-gebaseerde) netwerkcapaciteit, zetten de netwerkeigenaren de net-

werken ook in voor het aanbieden van IoT-connectiviteit. KPN biedt op dit moment al 

landelijke connectiviteit op basis van LoRaWAN (Lora) en machine-to-machine. Het bedrijf is 

complementair hieraan in december 2017 gestart met de uitrol van haar LTE-M netwerk-

functionaliteit. Vodafone en T-Mobile hebben hun keuze laten vallen op Narrowband Internet 

of Things (NB-IoT). Ook zij zijn eind 2017 begonnen met het landelijk inpassen van deze 

oplossing in hun bestaande 4G-netwerken. Op verschillende plekken in Nederland is ook nog 

bereik van het gratis opensource-netwerk van The Things Network. Het gebruik van de ver-

schillende typen netwerken hangt onder andere af van de databehoefte, het energieverbruik 

en de eisen ten aanzien van latency.  

Vanaf 2020 zullen de bestaande netwerken een stapsgewijze opwaardering naar de nieuwe 

5G-standaard ondergaan. De netwerken kunnen door deze opwaardering meer gebruikers-

devices (met het oog op IoT), sneller (lagere latency voor onder ander slimme mobiliteit) en 

met meer capaciteit (voor de immer groeiende vraag) bedienen.  

De netwerkeigenaren staan hier nog wel voor een vraagstuk qua netwerkverdichting in de 

steden. In het geval van een volwaardige 5G-implementatie wordt het gebruikersverkeer 

vanuit de kleinere netwerkcellen zo snel mogelijk via een glasvezelverbinding afgewikkeld. 

Dit vraagt in sommige gevallen om een verdere verdichting van het aantal opstelpunten en 

de inzet van zogenoemde pico- en femto-netwerkcellen: cellen met een bereik van respec-

tievelijk honderd meter en enkele tientallen meters. Met name in de drukke steden is het 

nog de vraag waar deze opstelpunten op of in gesitueerd moeten worden en op welke wijze 

deze met een glasvezelnetwerk in verbinding komen. Mogelijke oplossingen liggen in het 

realiseren van opstelpunten in lantarenpalen en bus- en tramhaltes. Om de impact van deze 

opgave beter in beeld te brengen, zijn de huidige LTE-antennes (soms gebundeld op een 

gezamenlijk opstelpunt) weergeven in Figuur 9. Mede door deze opgave bestaat er nog on-

zekerheid of de business case voor directe opwaardering positief zal uitpakken voor de 

netwerkeigenaren. Zij hebben er belang bij om de terugverdientijd op hun 4G-investeringen 

te maximaliseren. De oplossing zal voor de langere termijn liggen in het zogenoemde stape-

len van business cases. Alleen hiermee kunnen zij de benodigde netwerkverdichting rendabel 

krijgen. Denk hierbij aan de combinatie van een groeiende generieke bandbreedtebehoefte 

vanuit consumenten en de vraag om specifieke (bedrijfskritische) connectiviteit vanuit het 

zakelijke domein. 
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Figuur 9. LTE-antennes Utrecht (bron: Antenneregister) 

Om de impact en uitdaging van de netwerkverdichting in relatie tot de ondergrondse infra-

structuur nader inzichtelijk te maken, is hieronder een ‘Verklaring van kabels en leidingen’ 

rondom het Vrouwe Justitiaplein weergegeven. In totaal kan er sprake zijn van een zestiental 

verschillende kabel en leidinginfrastructuren. Alle additionele netwerkverdichting leidt tot 

een verdere toename van ‘de spaghetti aan kabels en leidingen die reeds aanwezig is’ (aldus 

een gesprekspartner). De kans op graafschade aan de bestaande netwerken is vanzelfspre-

kend hoog, aangezien de daadwerkelijke ligging regelmatig in meer of mindere mate afwijkt 

dan uit onderstaand kaartmateriaal of de zogenoemde Klic-melding blijkt.8 Daarbij leidt de 

grondroering in veel gevallen tot overlast voor de gebruikers van de openbare ruimte. In 

andere gemeenten heeft men er voor gekozen om de infrastructuren op bepaalde tracés te 

bundelen in zogenoemde integrale leidingtunnels.9 

                                                

8 Zie: [kadaster.nl] 

9 Zie: Nederlands kenniscentrum voor ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik (2008). Op-

timalisering ontwerp, realisatie en beheer integrale leidingentunnels. Beschikbaar via: [cob.nl] 

https://www.kadaster.nl/klic-melding-kabel-en-leidinginformatie
https://www.cob.nl/fileadmin/kennisbank/O16-08-01-Optimalisering-ontwerp-realisatie-en-beheer-ilt.pdf
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Figuur 10. Verklaring kabels & leidingen in centrumgebied Utrecht (bron: vergunningsaanvraag plaatsing 

ondergrondse afvalcontainer) 

2.3 Datacenters 

Wanneer we de markt voor multi tenant10 datacenters in Nederland bezien, dan kan hier 

grofweg onderscheid gemaakt worden in drie categorieën: hyperscale datacenters, de main-

port (of hub) in de Metropoolregio Amsterdam en tot slot de regionale datacenters. De 

hyperscale en Amsterdamse datacenters bedienen daarbij een internationale markt, terwijl 

de regionale spelers zich met name richten op regionale vraag. Over de verschillende typen 

kan verder het volgende worden opgemerkt: 

• Hyperscale datacenters zijn in Nederland te vinden in de Eemshaven (Google) en 

de Wieringenmeer (Microsoft). De vestiging van deze gigantische datacenters is een 

unieke aangelegenheid, welke zich maar zeer sporadisch voordoet. Ze fungeren als 

                                                

10 Dit betreft datacenters die ruimte verhuren in de vorm van housing of colocatie. Er bestaan ook single 

tenant-locaties, waarbij de serverracks voor intern gebruik zijn. Denk hierbij aan de megadatacenters 

van Microsoft en Google. 
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centrale nodes in het mondiale netwerk van technologiegiganten als Google, Micro-

soft, Amazon, Apple of Facebook.  

 

• Metropoolregio Amsterdam is een internationale hub voor datacentercapaciteit. 

Mede door de aanwezigheid van de Amsterdam Internet Exchange is het één van de 

mondiale knooppunten van het internetverkeer. Het is voor datacentereigenaren en 

dienstenleveranciers (cloud services, webhosting, etc.) dus van strategische belang 

om dicht bij dit knooppunt gesitueerd te zijn (lage latency). Londen, Parijs, Frankfurt 

en Amsterdam vormen samen de centrale datacenterhubs van Europa. Voor inter-

nationale afnemers die zich in Nederland digitaal willen vestigen is Amsterdam de 

standaardkeuze waar in principe niet vanaf wordt geweken. Hierdoor is een sterk 

ecosysteem van zowel harde infrastructuur (vele vierkante meters datacentercapa-

citeit en sterke interconnectiviteit tussen de locaties) als zachte infrastructuur 

(toegang tot gekwalificeerd personeel om de complexe infrastructuur te beheren). 

Nu de originele hotspots rondom Amsterdam tegen haar grenzen aanlopen qua 

ruimte en stroomvoorziening, wordt de gehele Metropoolregio Amsterdam (waaron-

der de zuidelijke delen van Flevoland) aangedragen als gewilde datacenterlocaties. 

 

• Regionale datacenters hebben een duidelijke (enigszins obligate) overeenkomst: 

ze staan allemaal niet in regio Amsterdam. Ze bedienen daarmee een ander type 

klanten. Hun ligging buiten Amsterdam zorgt ervoor dat ze voor een deel van de 

(buitenlandse) markt direct afvallen in de selectieprocedure, ondanks dat hier in veel 

gevallen geen directe technische aanleiding voor hoeft te zijn.  

De klantenkring van een regionaal datacenter heeft doorgaans een sterker regionaal 

karakter; het zijn veelal de lokale (ICT) bedrijven die hun dienstverlening graag in 

de regio willen afnemen. Het is verder gemeengoed dat de regionale datacenters 

samenwerken om gezamenlijk tot een betere propositie te komen. Zo kan de geo-

grafische of juridische scheiding tussen de locaties het mogelijk maken om een 

redundante oplossing te realiseren waarbij de afstand en scheiding in entiteiten voor 

een robuustere oplossing kan zorgen. Het geheel (van alle regionale datacenters) is 

derhalve meer dan de som van de delen. De samenwerkingsmogelijkheden zijn in 

de afgelopen tien jaar sterk toegenomen doordat de datacenters directe koppelingen 

hebben met internet exchanges en met elkaar.  

De toekomst van de markt voor regionale datacenters is op dit moment nog niet 

uitgekristalliseerd. Er vindt namelijk nog steeds een verdergaande verschuiving van 

lokale ICT-systemen naar volledige cloud-gebaseerde en Software as a Service-op-

lossingen plaats, doorgaans aangeboden vanuit de voorgaande twee typen 

datacenters. Regionale datacenters leveren nu juist toegevoegde waarde in het hos-

ten en faciliteren van lokale systemen met lokale karakteristieken. Denk hierbij aan 

oplossingen voor lokale ICT-leveranciers en zorg- en onderwijsinstellingen. Met een 

afnemende markt zouden regionale datacenters zich nog verder moeten specialise-

ren in bijvoorbeeld de vraag naar dataopslag van hoog-privacygevoelige data, 

waarbij de vragende partij behoefte heeft aan snelle toegang en borging van iden-

tity- en accessmanagement. 

Figuur 11 toont de ligging van de (regionale) datacenters in de vergelijkingssteden. 
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Figuur 11. Datacenters in de G4 (bron: datacentrumgids.nl) 

Uit recente gesprekken met de Dutch Data Center Association, enkele datacentereigenaren 

en de regionale afzetmarkt is gebleken dat het aanbod ‘in de regio’ van hoog niveau en 

voldoende schaalbaar is. De regionale datacenters werken doorgaans goed samen om ook 

de specifieke en afwijkende klantvragen goed in te kunnen vullen. Denk hierbij aan het aan-

bieden van geografisch of juridisch gescheiden redundante back-up in de datacenters van 

verschillende eigenaren. Verder is er nog voldoende groeipotentieel op de bestaande locaties 

om toekomstige vraag te kunnen opvangen. De redelijk recente uitbreiding van het Eurofiber 

Datacenter (meest noordelijk op de getoonde kaart) is een goed voorbeeld van deze groei-

mogelijkheid.11 

Het aanbod in Amsterdam is (zoals verwacht) van een geheel andere orde, aangezien het 

één van de mondiale epicentra voor datacenters betreft. Twee derde van het totale Neder-

landse multi-tenant datacenter-oppervlakte is te vinden in de 44 datacenters in de regio 

Amsterdam.12  

Dit alles staat overigens in schril contrast met de drie datacenters van Google in de Eems-

haven (deels nog te bouwen): 40 hectare oppervlakte met een totale capaciteit van 120 

megawatt.13  

                                                

11 Zie: [eurofiber.nl] 

12 Dutch Data Center Annual Report 2017, beschikbaar via: [dutchdatacenters.nl]. 

13 Ter illustratie: in Frankfurt, Londen, Amsterdam en Parijs staat voor circa 1.000 MW aan multi tentant 

capaciteit. 

https://www.eurofiber.nl/nieuws-pers/eurofiber-datacenter-utrecht-groter-en-nog-groener/
https://www.dutchdatacenters.nl/publicaties/dda-annual-report-2017/
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2.4 Conclusie 

De fysieke infrastructuur is in Utrecht, net als in de rest van Nederland, van hoge kwaliteit. 

In de vergelijking met de andere regio’s is Amsterdam in alle gevallen (mondiaal) koploper 

en volgen de andere grote steden op slechts op kleine afstand. Over de verschillende infra-

structuurcomponenten kan het volgende worden opgemerkt: 

• Glasvezelnetwerken – de zakelijke glasvezelnetwerken zijn binnen de kernen in 

de regio fijnmazig aanwezig en vormen geen belemmering voor de digitalisering.  

• Grootschalige aansluitnetwerken – het consumentenaanbod via DSL en kabel is 

van hoge kwaliteit, waarbij de opwaarderingsmogelijkheden van DSL eerder tegen 

beperking zal aanlopen dan bij kabel het geval is (zie ook 3.2.2). Glasvezelnetwerken 

(FttH/FttO) zijn alleen uitgerold in de nieuwbouwwijken. In de buitengebieden, met 

name in Utrecht Oost en de omliggende gemeenten, resteert nog een kleine opgave 

van slecht ontsloten adressen. Samenwerking met de omliggende gemeenten ligt 

daarbij voor de hand. 

• Mobiele netwerken – binnen de (stads)kern is veel capaciteit van de mobiele net-

werken aanwezig en kan de regio zich goed meten met de vergelijkingsregio’s. 

Landelijk gezien hebben de netwerkeigenaren in de nabije toekomst een uitdagende 

opgave qua netwerkverdichting voor de uitrol van 5G. Met name in de kernen is hier 

een groot aantal (nieuwe) opstelpunten benodigd. Oplossingen worden gezocht in 

het domein van lantaarnpalen, tram- en bushaltes en verkeersregelinstallaties.  

• Datacenters – door de aanwezigheid van verschillende regionale datacenters en de 

korte afstand tot de grote datacenters in de Metropoolregio Amsterdam is er sterk 

en voldoende schaalbaar aanbod om aan de lokale behoefte te voldoen. 

Binnen de bestudeerde onderdelen van fysieke infrastructuur zijn in generieke zin geen knel-

punten vastgesteld. In het volgende hoofdstuk worden de digitaliseringsopgaven van drie 

sectoren bezien, om te bepalen of fysieke infrastructuur inderdaad geen knelpunt vormt 

binnen deze opgaven. 
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3 Vraagontwikkeling en digitale opga-

ven ‘slimme’ sectoren  

3.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk is het aanbod van connectiviteit in de stad Utrecht beschreven. In 

dit hoofdstuk gaan we verder met de generieke vraag naar connectiviteit en de vraag die 

ontstaat vanuit de digitaliseringsopgaven in de sectoren energie, mobiliteit en gezondheid.14 

Daartoe beschrijven we ook de belangrijkste ontwikkelingen en digitaliseringsopgaven in de 

sectoren. Dit hoofdstuk besluiten we door de opgaven te beschrijven die de sectoren gemeen 

hebben. 

3.2 Voorspellen van de toekomstige vraag naar connectiviteit 

Nu we in de voorgaande paragrafen een gedetailleerd overzicht van de beschikbare connec-

tiviteit en datacentercapaciteit hebben gegeven, rijst mogelijk ook de vraag in hoeverre met 

name de vaste aansluitnetwerken in staat zijn (en blijven) om de groeiende vraag naar 

bandbreedte te bedienen. Hiervoor introduceren we eerst een inschatting van de groei in de 

behoefte en kruisen we deze vervolgens met de technische (groei)mogelijkheden van de 

verschillende aansluitnetwerken. 

3.2.1 Generieke versus specifieke vraag naar digitale connectiviteit 

Om tot een goede inschatting van de vraagontwikkeling te komen, dient eerst een onder-

scheid gemaakt te worden tussen generieke en specifieke vraag naar digitale connectiviteit.  

Het overgrote deel van de vraag naar connectiviteit is namelijk generiek van aard. Het zijn 

huishoudens die Netflix kijken, kantoormedewerkers die (van huis uit) e-mailen en scholieren 

die WhatsApp berichten sturen, et cetera. Hoewel elke afnemer van connectiviteit uniek is, 

is het goed te voorspellen hoe zij zich als groep zullen gedragen. Hetzelfde geldt voor het 

generieke aanbod: huishoudens die een reguliere internetaansluiting hebben via kabel, DSL 

of glasvezel, bedrijven die een zakelijke aansluiting hebben en consumenten met een mobiel 

abonnement. Het gaat hier om diensten die aanbieders op grote schaal aanbieden. Zowel in 

aantal klanten, omzet, alsook verkeer is dit een groot deel van wat er omgaat qua digitale 

connectiviteit in Nederland.  

Er is echter ook een deel van de vraag en het aanbod dat specifiek van aard is. Dit gaat om 

relatief kleine aantallen klanten, omzet en verkeer, maar wel om essentiële sectoren van 

onze maatschappij. Denk aan TenneT die telecom gebruikt om onze transportnetwerken voor 

elektriciteit aan te sturen, de Nederlandse hulp- en veiligheidsdiensten die middels C2000 

onderling communiceren of vliegtuigen die op Schiphol kunnen landen door specifieke radio-

technologie. Hun vraag kan niet worden ingevuld met de standaardaansluitingen voor 

                                                

14 We nemen hierbij het gedachtengoed vanuit De Toekomst van Digitale Connectiviteit in Nederland als 

uitgangspunt. Hierin stellen we dat gezien de heterogeniteit aan spelers en toepassingen niet (goed) 

mogelijk is om de algehele vraag naar connectiviteit per sector te beschrijven. Dit is alleen mogelijk 

vanuit specifieke digitaliseringsopgaven en toepassingen.  
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consumenten of bedrijven doordat zij andere eisen stellen aan de technologie. Een tussen-

categorie wordt gevormd door vraag die specifiek afkomstig is uit een bepaalde sector, maar 

met beperkte aanpassingen vanuit het generieke aanbod kan worden bediend.  

Aangezien het overgrote deel van het gebruikersverkeer (zowel van consumenten als zake-

lijk) generiek van aard is, zullen we hierna met name ingaan op de match tussen de vraag 

en aanbod van de generieke netwerken. Denk hierbij aan de grootschalige openbare com-

municatienetwerken. Dit zijn verschillende landelijke (zakelijke) glasvezelnetwerken, het 

DSL-netwerk van KPN en het coax-netwerk van Ziggo.  

3.2.2 Uitgangspunten en uitkomsten behoeftemodel 

Dialogic en de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) hebben op basis van metingen op 

netwerken van internet service providers en eigen modellen een inschatting gemaakt van de 

behoefte aan dataverkeer in termen van datavolume per afnemer.15 Figuur 12 toont de uit-

komsten van dit onderzoek. De lijnen geven de verwachte (geadverteerde) snelheden aan 

die een provider moet hanteren om aan de behoefte van een gemiddelde afnemer te kunnen 

voldoen. Voor downstream wordt een jaarlijkse groei verwacht van 40,5%, voor upstream 

een groei van 44,1%. Ondanks het feit dat de groei sneller gaat voor upstream, blijft het 

voorlopig zo dat afnemers in de downloadrichting veel hogere snelheden nodig hebben dan 

in de uploadrichting. Onderaan de streep blijven de meeste gebruikers vooral consumenten 

van content. 

 
Figuur 12. Verwachte ontwikkeling van de snelheid van een consumentenaansluiting per huishouden die 

voldoende is om aan de behoefte te voldoen 

Wanneer we naar de technische mogelijkheden van de bekabelde grootschalige publieke 

netwerken uitzetten tegen de generieke vraagontwikkeling, dan ontstaat het beeld zoals dit 

in onderstaande figuur wordt weergegeven. We maken hierin een onderscheid tussen vier 

verschillende gebruikersgroepen, variërend van de groot verbruikende power users tot aan 

de licht verbruikende laggards. 

                                                

15 Dialogic & TU/e (2014). Fast forward: how the speed of the internet will develop between now and 

2020; en Dialogic & TU/e (2016). Beyond fast: how the speed of the internet will develop between 

now and 2022. Het laatstgenoemde onderzoek betreft een herhaling van het eerste, op basis van 

dezelfde methodologie, en nieuwe data. 
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Figuur 13. Technologische mogelijkheden van verschillende standaarden. Bron: Dialogic & TNO (2016) 

Op basis van deze observaties kunnen we de volgende conclusies per type infrastructuur 

trekken: 

• Glasvezel – deze oplossing is technisch het meest optimaal. De passieve infrastruc-

tuur (de kabels) vormen geen beperking. Eventuele snelheidsbeperkingen zijn 

eenvoudig oplosbaar door de actieve apparatuur te vervangen voor een snellere va-

riant. Snelheden boven de 1 Gbit/s zijn geen enkel probleem.  

 

• Kabel (DOCSIS) – voldoende schaalbaar om het merendeel van de markt goed te 

kunnen blijven bedienen in de komende tien jaar. De combinatie van een grootaan-

deel glasvezel in het netwerk en de opwaardering van DOCSIS 3.0 naar DOCSIS 3.1 

maakt dat leveranciers hier hoge snelheden (tot 1 Gbit/s) kunnen leveren. De beno-

digde investeringen zijn relatief laag, aangezien de bestaande kabels voldoende 

hoogwaardig zijn. 

 

• xDSL – met de opwaardering van ADSL naar VDSL (en de geplande opvolger 

G.FAST) worden incrementele verbeteringen doorgevoerd, maar de stap naar glas-

vezel is onontkoombaar. De opwaarderingen vragen om investeringen in glasvezel 

tot aan de actieve VDSL-straatkast. De beperking zit nu echter nog in het laatste 

koperen traject tot aan de voordeur, waardoor meer investeringen nodig zijn om het 

glas nog dichter bij de afnemer te brengen. Fiber to the Home / Office (FttH/FttO) is 

daarbij het uiteindelijke doel. De huidige kabels kennen een sterke beperking in de 

maximaal overbrugbare afstand waarbinnen nog hoge snelheden geboden kunnen 

worden. Onderstaande afbeelding (Figuur 14) heeft een goede indruk van dit effect. 
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Figuur 14. Technische mogelijkheden DSL.  

Het is uiteindelijk de keuze van de netwerkeigenaar om in de netwerken te (blijven) inves-

teren. Gezien het commerciële karakter van deze aanbieders, ligt er een 

optimalisatievraagstuk ten grondslag aan deze investeringen. In welke mate kan het netwerk 

in de vraag vanuit de afnemers voorzien en hoe verhoudt zich dit tot de rendementsver-

wachting van mijn aandeelhouder(s)? Te weinig investeringen zal leiden tot een afname in 

het aantal klanten (minder inkomsten), te veel investeringen zal leiden tot een lagere winst-

marge (te veel uitgaven). Gezien de huidige moderne staat van de Nederlandse netwerken 

en de onderlinge concurrentie tussen met name KPN en Ziggo voorzien we op dit punt geen 

problemen voor de toekomst, zeker niet in een dichtbevolkte woonkernen in de regio. 

3.3 Energiesector 

3.3.1 Digitalisering in de sector 

Algemene ontwikkelingen 

De ontwikkelingen in de energiesector worden sterk gedreven door klimaatdoelstellingen. Zo 

wil de EU in 2020 een reductie van de broeikasgassen met 20%, 20% duurzaam opgewekte 

energie en een verhoging van de energie-efficiëntie met 20%. Maar ook nationaal en regio-

naal zijn er doelstellingen. Zo heeft de gemeente Utrecht het voornemen om in 2030 als stad 

klimaatneutraal te zijn.16 Dit soort afspraken en visies leidt ertoe dat vervuilende energie-

bronnen (als bruinkool, aardgas, of benzine) vervangen moeten worden door duurzame(re) 

energiebronnen (als wind, zon of restwarmte). Dit heeft grote implicaties voor ons energie-

systeem en voor hoe we met energie omgaan. De opwekking van elektriciteit verandert (van 

centraal in kolen- en gascentrales naar lokaal met onder andere PV-installaties en windmo-

lens) en de warmtevraag zal anders ingevuld moeten worden.  

Warmte en elektriciteit kennen hun eigen uitdagingen. Zo zal de warmtevraag in de stad 

Utrecht niet volledig elektrisch kunnen worden ingevuld.17 En er ligt een uitdaging in het 

renoveren van de woningen, met name bij bevolkingsgroepen met een zwakker sociaal-

                                                

16 https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/beleid/omgevingsvisie/thematisch-beleid/energie/ 

17 Een gesprekspartner gaf aan dat bijvoorbeeld in oude, monumentale panden, er een andere oplossing 

moet komen, bijvoorbeeld in de vorm van biogas of waterstofgas.  
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economische positie.18 Elektrificatie en decentralisatie van ons energiesysteem brengt met 

zich mee dat transmissie- en distributienetten verzwaard moeten worden. Dit zou vele mil-

jarden euro’s kosten en veel overlast met zich meebrengen. Zo wilde een projectontwikkelaar 

de wijk Hoogdalem bij Gorinchem ontwikkelen zonder gasaansluiting, wat voor Stedin zou 

betekenen dat er in plaats van vier maar liefst 22 distributiestations (en extra tracés) zouden 

moeten worden gebouwd.19 Om dat te voorkomen zet men in op smart grids, waarbij digi-

talisering een zeer belangrijke rol speelt.20  

Digitaliseringsopgaven in de sector 

Een ontwikkeling in de sector is dat steeds meer bedrijfsprocessen gedigitaliseerd worden. 

Zo willen netbeheerders ‘op afstand’ de transmissie- en distributienetten monitoren en ma-

nagen. Ook kunnen zelfherstellende netten gebouwd worden. Een zelfherstellend net kan 

zelf bepalen waar exact een onderbreking in het net is opgetreden (bijvoorbeeld door graaf-

werkzaamheden), waarna alleen dat (kleine) deel van het net wordt uitgeschakeld en de 

stroom omgeleid wordt. Deze ontwikkelingen moeten kosten omlaag brengen en met name 

de tijdsduur en impact van outages verkorten.  

De uitrol van de slimme meter is ook een ontwikkeling die de bedrijfsprocessen van netbe-

heerders en energieleveranciers digitaliseert. De slimme meter leest op afstand het gebruik 

én de teruglevering van energie uit. Daarnaast kan de slimme meter worden gebruikt voor 

het real-time geven van inzicht over het energieverbruik richting de gebruiker. Bedrijven 

ontwikkel(d)en software om de meter te kunnen uitlezen. Zo is Toon gekoppeld aan de P1-

poort van de slimme meter.21 In het meten van energiestromen en het inzichtelijk maken 

van gebruik is de slimme meter een belangrijk onderdeel van het digitale energienet.  

Op het niveau van het gebruik van elektriciteit is het lokaal matchen van vraag en aanbod22 

een kernpunt in de digitalisering van elektriciteitsnetten. De afgelopen jaren is er veel geëx-

perimenteerd met losstaande duurzame technologieën, zoals het koppelen van een 

elektrische auto aan het elektriciteitsnet. In het project ‘Integrated and Replicable solutions 

for co-creation in Sustainable cities (IRIS)’ (en op andere plaatsen in Nederland) probeert 

men nu een integrale wijkbenadering te realiseren. Daarbij worden verschillende duurzame 

technologieën tegelijk in het lokale elektriciteitsnet geïmplementeerd. Zoals gesteld speelt 

digitalisering hierbij een belangrijke rol. Middels ICT kan er afstemming plaatsvinden tussen 

het heterogene aanbod en de vraag, wat outages van het net moet voorkomen en zware 

investeringen in de netten niet nodig zijn. Hierbij ontstaat een nieuwe rol in het elektrici-

teitsnet, die van aggregator. Deze partijen zullen schakelbaar vermogen gaan aanbieden, 

zodat netbeheerders de load in hun net beter kunnen managen.  

                                                

18 Ecorys (2018). Van CV-ketel naar duurzame warmte. Twee toekomstbeelden voor een warme Neder-

landse gebouwde omgeving in 2030.  

19 http://vakbladwarmtepompen.nl/hoogdalem-proeftuin-voor-stroomopslag-en-beheer/ 

20 Jeremy Rifkin noemt het samengaan van ICT en duurzame energie zelfs de 3e industriële revolutie. 

21 https://www.eneco.nl/klantenservice-contact/toon-support/toon-slimme-meters/ 

22 Het aanbod zal steeds meer ‘intermittend’ zijn; er is elektriciteit als de zon schijnt of het waait. 
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Voor het integreren van technologieën en het matchen van vraag een aanbod worden digitale 

platformen ontwikkeld. Een platform is cruciaal voor het realiseren van een flexibiliteits-

markt23 binnen het elektriciteitsnet.24 In Nederland bouwen een aantal (concurrerende) 

energiepartijen aan een Universal Smart Energy Framework (USEF). Op deze manier wordt 

geprobeerd een internationale standaard op te zetten om de energiemarkt (voor flexibiliteit) 

te uniformiseren. In Heerhugowaard wordt USEF ingezet om de vraag naar en het aanbod 

van elektriciteit van 200 huishoudens25 te kunnen beïnvloeden. De aggregator die dit doet 

verkoopt de flexibiliteit die dit oplevert op de energiemarkt.26 In het IRIS-project werkt 

Utrecht dit model verder uit door een complexer smart grid te realiseren. Daarnaast wordt 

er in Nederland een eigen standaard ontwikkeld voor het slim laden van elektrische voertui-

gen, namelijk het Open Smart Charging Protocol (OSCP).  

Digitalisering vindt dus met name plaats bij:  

- het monitoren en managen van transmissie- en distributienetten;  

- de inzet van de slimme meter; 

- het slimmer maken van energie-opwekkers, energiegebruikers en energieopslag, 

waardoor deze op afstand kunnen worden in- en uitgeschakeld; 

- de nieuwe rol van aggregator, die feitelijk niets anders doet dan middels ICT vraag 

en aanbod aan elkaar te knopen en te beïnvloeden. Een voorbeeld hiervan is de 

startup Senfal.27 

3.3.2 Digitale connectiviteit in de energiesector 

De vraag in dit onderzoek is of er voor de beschreven digitalisering van de sector een knel-

punt is wat betreft digitale connectiviteit. In het energiesysteem zijn er vanuit de beschrijving 

in paragraaf 3.3.1 samenvattend drie niveaus waarop connectiviteit een rol speelt in ener-

giesysteem. Dit zijn 1) (het beheer van de) de transmissie- en distributienetten, 2) billing 

en metering van de gebruikers en 3) de aggregators en andere toetreders tot het energie-

domein.  

De netbeheerders gaan over de transmissie- en distributienetten in Nederland. In deze net-

ten spelen, zoals gesteld, twee ontwikkelingen, namelijk die van real-time monitoring van 

het net en het realiseren van zelfherstellende netten. Voor beide ontwikkelingen geldt dat 

de verschillende typen wisselstations veel data genereren, de betrouwbaarheid van de ver-

binding hoog moet zijn en alle wisselstations verbonden zijn. Netbeheerders zijn hun 

wisselstations momenteel aan het aansluiten op een glasvezelnetwerk. Zo realiseert Stedin 

                                                

23 Op haar beurt is de flexibiliteitsmarkt van belang voor het goed functioneren van een smart grid. 

Flexibiliteit betekent niet anders dan dat er organisaties zijn die flexibel vermogen aanbieden op het 

elektriciteitsnet. Netbeheerder kunnen hiervan gebruik maken om de load in het net te managen. 

24 Zie ook: Alliander (2016). De flexibiliteit van huishoudelijk stroomverbruik: Een nieuwe markt met 

kansen. Rapport verkrijgbaar via de website van Energiekoplopers.  

25 Deze huishoudens zijn voorzien van energie-apparaten zoals zonnepanelen, warmtepompen en boi-

lers. Het op afstand kunnen besturen van deze apparaten om vraag en aanbod te matchen maakt deze 

apparaten slim.  

26 Bij een overschot aan elektriciteit op de elektriciteitsmarkt kunnen boilers op afstand worden aange-

zet; ook kan vermogen van PV-panelen worden aangeboden, bijvoorbeeld als er veel zon verwacht 

wordt. 

27 www.senfal.com 

https://www.energiekoplopers.nl/wp-content/uploads/2016/12/EnergieKoplopers_eindrapport_2016_definitief.pdf
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een glasvezelnetwerk dat 300 van de meest kritische knooppunten in hun elektriciteitsnet-

werk verbindt.28  

Voor billing en metering heeft de netbeheerder meters geïnstalleerd bij verbruikers. Deze 

verbruiksdata speelt de netbeheerder door naar de energieleveranciers. In Nederland is mo-

menteel de uitrol van de slimme meter gaande. Eind 2020 moet ieder huishouden in 

Nederland een aanbod hebben gehad voor een slimme meter.29 Deze meter is op afstand 

uitleesbaar, en genereert meer typen data dan de oude analoge meter. De meter genereert 

datastromen van enkele kbit/s en voor de huidige functies is het niet noodzakelijk dat de 

uptime 100% is. Daarom kiezen netbeheerders voor mobiele oplossingen. Zo hebben Stedin 

en Liander een eigen CDMA-netwerk opgezet in de 450 – 470 MHz band. Ook worden meters 

uitgelezen via GPRS. Dat GPRS (een mobiele communicatietechnologie met een lage band-

breedte) wordt ingezet, maakt duidelijk dat het onnodig is om slimme meters te ontsluiten 

via breedbandige oplossingen.  

In de nieuwe rol van aggregator speelt ook een connectiviteitsvraag. Deze spelers willen 

namelijk (gedeeltelijk) controle over elektriciteitsverbruik- en opslag (huishoudens en be-

drijven). Dit flexibel vermogen kunnen ze dan aanbieden bij netbeheerders zodat de load op 

het net gebalanceerd kan worden. Momenteel zien we dat deze diensten gebruik maken van 

generieke connectiviteitsoplossingen. Zo gaf een gesprekspartner aan dat het vermogen van 

warmtepompen in de wijk Hoogdalem middels het thuismodem werd aangestuurd. Ook in 

Heerhugowaard (proefproject ‘Energiekoplopers’) communiceren slimme apparaten via het 

internet zelfstandig met een slim energiesysteem. We zien hier dat de connectiviteitsvraag 

voor deze aggregator diensten wordt ingevuld door generieke (internet)oplossingen. Vaak 

biedt de aggregator daarbij een app of portal aan om het energieverbruik inzichtelijk te 

maken; hiervoor leest de dienst de P1-poort van de slimme meter uit.  

We concluderen dat er wat betreft digitale infrastructuur geen grote knelpunten30 zijn in de 

digitalisering van de energiesector. De vraag naar connectiviteit kan op een redelijk eenvou-

dige wijze worden ingevuld door de markt, en gebeurt steeds vaker via generieke 

infrastructuren, zowel vast als draadloos.  

3.3.3 Impact van digitalisering 

Digitalisering binnen de energiesector heeft een grote impact op: 

• Hoe de functie(s) van de sector vervuld worden 

De digitalisering van de energiesector heeft een grote impact op de manier waarop 

we energie gebruiken. Digitalisering zal, voor zover dat mogelijk is, zorgen voor het 

matchen van vraag een aanbod op wijkniveau. Multifunctionaliteit komt hier opzet-

ten, bijvoorbeeld bij het inzetten van apparaten voor hun primaire functie (koelen, 

warmen, vervoeren) én als flexibel vermogen in de energiemarkt; dit gebeurt mo-

menteel al bij grootgebruikers van energie.  

• (Kansen voor) cross-sectorale samenwerkingen 

Door digitalisering komt er meer samenwerking met andere sectoren. Een veelge-

noemde sector is de mobiliteitssector, maar ook de bouwsector gaat steeds meer de 

samenwerking aan met de energiesector. 

• Rollen van spelers 

                                                

28 http://www.joulzupdate.nl/joulz-update-april-2016#!/stn-2020/item/2 

29 https://www.netbeheernederland.nl/consumenteninformatie/slimmemeter 

30 Een knelpunt dat wel genoemd wordt is dat de levensduur van slimme meters (veel) langer is dan die 

van mobiele technologieën om de meter uit te lezen. 
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Nieuwe spelers staan op die op basis van ICT-flexibiliteit aanbieden in de energie-

markt. Voor hen is interoperabiliteit van belang omdat zij gebruik maken van 

systemen en apparaten van allerlei leveranciers uit verschillende sectoren.  

• Fysieke openbare ruimte 

Het smart grid is een gedeeltelijke oplossing voor verzwaring van elektriciteitsnetten 

(en geldt ten dele als vervanging voor de gasnetten). Dit scheelt aanzienlijk overlast 

in de stad Utrecht, en scheelt miljarden euro’s aan maatschappelijke kosten. Doordat 

er opslagcapaciteit gerealiseerd wordt middels elektrische auto’s of accu’s zal er wel 

openbare ruimte beschikbaar moeten komen. Voor elektrische auto’s wordt hierbij 

gedacht aan laadpleinen op centrale plekken binnen wijken.  

3.4 Mobiliteitssector 

3.4.1 Digitalisering in de sector 

Algemene ontwikkelingen 

Net als in veel andere sectoren zijn ook in de mobiliteitssector31 de klimaatdoelstellingen van 

de Europese Unie sterk richtinggevend. In Nederland stoot de mobiliteitssector circa 20% 

van de totale hoeveelheid CO2-eq. uit.32 De uitstoot van deze vervoersmiddelen moet om-

laag. Motoren worden zuiniger, de elektrische auto neemt een vlucht, de waterstofauto doet 

zijn intrede en deelconcepten worden ontwikkeld. Deze ontwikkelingen zijn onder meer van 

groot belang voor de luchtkwaliteit in steden. Zoals in paragraaf 3.3 beschreven, gaat te 

verduurzaming van de mobiliteitssector hand in hand met de verduurzaming van energie-

netten. Voorbeelden hiervan zijn de inzet van elektrische auto´s als accu en waterstofauto´s 

als micro energiecentrales om te voldoen aan de elektriciteitsbehoefte van huishoudens.33 

Een andere ontwikkeling is dat mobiliteitskeuzes steeds flexibeler worden.34 Het bezit van 

voertuigen wordt minder belangrijk; ook ontlenen mensen minder status aan het bezit van 

een auto. Er zijn steeds meer mogelijkheden om vervoer op maat op een andere manier te 

regelen. Dit noemt men Mobility as a Service (MaaS). Vooral in steden zullen integrale mo-

daliteitsconcepten een rol gaan spelen.  

Mobiliteit wordt ook steeds slimmer, bijvoorbeeld in de ontwikkeling van de zelfrijdende auto 

of Coöperative Intelligent Transportation Systems (C-ITS).35 Redenen hiervoor zijn bijvoor-

beeld rijgemak, een betere doorstroming en bereikbaarheid en de wens om het aantal 

ongevallen omlaag te brengen. Slimmere mobiliteit kan daarnaast bijdragen aan het verla-

gen van de CO2-uitstoot.  

Digitaliseringsopgaven in de sector 

Binnen de ontwikkelingen in het wegverkeer spelen een aantal digitaliseringsopgaven. De 

eerste is dat, als de auto-onderdeel wordt van het elektriciteitsnet, deze ook digitaal 

                                                

31 Omdat de gemeente Utrecht met name te maken heeft met wegverkeer, zullen we dit type mobiliteit 

als uitgangspunt nemen. 

32 CE Delft (2017). Klimaatbeleid voor mobiliteit op de kaart.  

33 https://www.autovisie.nl/nieuws/tu-delft-maakt-stopcontact-aan-waterstofauto 

34 https://raivereniging.nl/ecm/?id=workspace://SpacesStore/b67a0af9-15a0-46a4-a0d4-

29f08c3638d1 

35 https://raivereniging.nl/ecm/?id=workspace://SpacesStore/b67a0af9-15a0-46a4-a0d4-

29f08c3638d1 
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verknoopt moet kunnen worden met het net. Het bedrijf WeDriveSolar36 laat zien dat dit 

kan. Door de zon opgewekte energie wordt opgeslagen in een deelauto, die als het nodig is 

kan terug leveren aan het net. Dit vraagt om een digitaal platform om autodelen mogelijk te 

maken, en het gebruik van de auto te matchen met het opladen en ontladen van de accu 

om momenten dat respectievelijk het aanbod dan wel de vraag hoog is. Dit is verder in 

paragraaf 3.3 behandeld.  

Een andere opgave speelt rond de introductie van de zelfrijdende auto. Er is momenteel 

een wedloop gaande naar de zelfrijdende auto, die sterk wordt aangevoerd vanuit de niet-

traditionele auto-industrie. Zo introduceert Tesla steeds meer ‘auto-pilot’ functies en heeft 

Waymo (zusterbedrijf van Google) met zijn vloot al meer dan 6,5 miljoen zelfrijdende kilo-

meters afgelegd. Ook de traditionele sector, met bedrijven als BWM en VW, zet in op 

‘autonomous driving’. De ontwikkeling van de zelfrijdende auto kent een sterke digitalise-

ringsopgave in de auto zelf. Alle waarnemingen, besluiten en handelingen van de mens zullen 

gedigitaliseerd moeten worden. Dit vraagt om sensoren die de juiste waarneming doen en 

algoritmes die zeer snel een besluit kunnen nemen. Kern van deze opgave is de onafhanke-

lijkheid van de auto van andere systemen. Eén van de uitdagingen is de juridische 

aansprakelijkheid op het moment dat er ongelukken gebeuren. Zo lijkt de verantwoordelijk-

heid van de chauffeur te verschuiven naar de fabrikant.37 

Digitalisering is het fundament onder de ontwikkeling van Mobility as a Service; een to-

taalmix van mobiliteitsoplossingen. Deze sluitende vervoersketen wordt gerealiseerd door 

de inzet van telecom, ICT en automatiseringstoepassingen. MaaS moet een aantrekkelijk 

alternatief worden voor het bezit van een eigen auto. MaaS is met name gebaat bij één 

platform waarop de gebruiker de mobiliteitsdiensten kan afnemen. Dit vraagt om ketenaf-

stemming en een éénduidig aanbod richting de gebruiker. Het delen van data via en 

communiceren via standaarden staat hierbij centraal. In de ontwikkeling van Merwedeka-

naalzone wordt MaaS nu ingezet; het is een aantrekkelijk concept bij inbreiding van steden.  

Digitalisering speelt ook een belangrijke rol bij de ontwikkeling van een Coöperative Intel-

ligent Transportation System (C-ITS). In dit systeem communiceren alle allerlei 

verkeersobjecten (auto’s, vrachtwagens, OV, fietsen, hulpdiensten, VRI’s of andere bakens) 

met elkaar. Doordat weggebruikers met elkaar en met wegkantsystemen verbonden zijn en 

data genereren, kunnen er real time adviesdiensten ontwikkeld worden, bijvoorbeeld over 

rijtaken, werkzaamheden of gevaren. Een stap verder is het gedeeltelijk besturen van voer-

tuigen, bijvoorbeeld als vrachtwagens gekoppeld een route afleggen (Truck Platooning). In 

het programma Talking Traffic wordt er op dit gebied veel ontwikkeld.38 De ontwikkeling van 

C-ITS is feitelijk gebaseerd op het delen van data tussen een heterogene set van spelers en 

objecten. De belangrijkste opgaven binnen C-ITS zijn39: 

• De ontwikkeling van standaarden. Standaardisering over grenzen, partijen en typen 

objecten heen is een belangrijke voorwaarde om C-ITS te doen slagen. Zo zou een 

BMW ergens gladheid kunnen meten. Deze data komt in de BMW-cloud te staan, 

maar wegbeheerder Rijkswaterstaat is dan ook geïnteresseerd in deze data om op 

die plaats te kunnen strooien. En in-car dienstaanbieders willen deze data hebben 

                                                

36 http://www.wedrivesolar.nl/over-ons.html 

37 https://www.volkskrant.nl/economie/onderzoeksraad-tesla-deels-verantwoordelijk-voor-dodelijk-on-

geluk-met-zelfsturende-auto~a4516435/ 

38 https://www.beterbenutten.nl/talking-traffic 

39 Deze opgaven gelden ten dele ook voor het MaaS-concept.  
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om de bestuurders te kunnen waarschuwen. Het standaardiseren van software (zo-

dat een ITS in een ander land niet uitvalt) en data-uitwisseling heeft prioriteit. 

• Voorgaand punt laat zien dat er nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan. Weg-

beheerders gaan nu om tafel met fabrikanten van voertuigen en app-ontwikkelaars. 

Afstemming tussen partijen die niet met elkaar te maken hadden, is een punt van 

aandacht.  

• Om tot een volwaardig C-ITS te komen, ondernemen wegbeheerders (RWS of ge-

meenten) stappen om objecten in de wegkant ‘intelligent’ te maken. Het gaat hierbij 

om bijvoorbeeld iVRI’s en verlichting.  

• Privacy en veiligheid van digitale systemen zijn belangrijke aandachtspunten. Het 

‘overnemen’ van voertuigen door kwaadwillende partijen en privacy-gevoelige ver-

voersdata40 zijn voorbeelden hiervan.  

De zelfrijdende auto, C-ITS en MaaS zijn nu als separate trends beschrijven. Ze zullen naar 

verwachting echter naar elkaar toe bewegen. Zo kan de zelfrijdende auto onderdeel zijn van 

een MaaS-concept, en dit geldt ook voor C-ITS.  

3.4.2 Vraag naar digitale connectiviteit in de mobiliteitssector 

De vraag naar digitale connectiviteit vanuit het wegverkeer in de stad is gecentreerd rondom 

MaaS en C-ITS. Zelfrijdende auto’s zullen namelijk de intelligentie in de auto hebben, en zo 

onafhankelijk mogelijk willen zijn van systemen buiten de auto. De auto moet onafhankelijk 

van een dataverbinding kunnen rijden. Dat is ook de inzet van onder andere Waymo (en 

Google).  

Voor MaaS geldt dat de vraag afhankelijk is van het type dienst dat wordt aangeboden. 

Beschikbaarheid en reserveren van fietsen of auto’s kan worden ingevuld via een dataplat-

form, gekoppeld aan het internet en aan een app. Dit geldt ook voor het openbaar vervoer. 

Er wordt hier geen breedbandige vraag verwacht; de aandacht zal zich sterk richten op een 

platform waarop data integraal wordt aangeboden om diensten te kunnen ontwikkelen.  

In termen van digitale connectiviteit gaat het bij C-ITS om toepassingen waarvoor lage band-

breedte nodig is. De communicatie betreft alleen het versturen van berichten die enkele 

bytes groot zijn. Bij grootschalige toepassing van C-ITS zal de bandbreedte overigens wel 

groter worden. Een lage latency en hoge betrouwbaarheid zijn wel cruciaal voor het functio-

neren van C-ITS. Als bijvoorbeeld bij Truck Platooning de verbinding wegvalt, kunnen 

vrachtwagens op elkaar klappen als de voorste plots moet remmen. Een ontwikkeling die we 

zien om latency te verlagen is dat datacentercapaciteit dieper het netwerk ingaat en bijvoor-

beeld wordt toegepast in VRI’s. Naast digitale connectiviteit is, zoals eerder genoemd, een 

eenduidige communicatie tussen voertuigen onderling en met wegkantsystemen belangrijk.  

Wat betreft de invulling van de vraag naar digitale infrastructuur bij C-ITS is er momenteel 

nog onduidelijkheid. De discussie gaat specifiek over de in te zetten technologie: een stan-

daard specifiek voor ITS (ITS-G5) of de inzet van cellulaire technologie (3G/4G/5G). ITS-5G 

(of WiFi-p) kan de gewenste lage latency bieden41, echter is er discussie of men een apart 

                                                

40 Bij verschillende mobiliteitsinnovaties is er voor gekozen om de laatste 50 of 100 meter van een 

persoonlijke route te verwijderen; hierdoor weet men van een persoon niet precies waar hij/zij van-

daan komt of naartoe gaat.  

41 Bij communicatie tussen voertuigen en de wegkant bedraagt deze latency tussen de 100 en 200 

milliseconden, bij vormen van C-ITS als Truck Platooning mag de latency maximaal 25 ms zijn. (Zie 

Dialogic en TNO (2016). Digitale connectiviteit.) 
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netwerk moet willen uitrollen dan ook alleen maar voor mobiliteitstoepassingen gebruikt kan 

worden. Deze discussie leidt ertoe dat C-ITS nog maar in beperkte mate wordt uitgerold.  

We concluderen dat de vraag naar digitale connectiviteit voor verschillende vormen van MaaS 

kunnen ingevuld worden door de markt (via internet). Voor C-ITS geldt dit niet. Bestaande 

netwerken zijn niet geschikt voor alle vormen van C-ITS vanwege de eisen van zeer lage 

latency en zeer hoge betrouwbaarheid. Welk netwerk hiervoor een oplossing gaat bieden is 

momenteel nog onduidelijk.  

3.4.3 Impact van digitalisering  

Digitalisering binnen de mobiliteitssector heeft een grote impact op: 

• Hoe de functie(s) in de sector vervuld worden 

In de sector zal mobiliteit steeds meer ingevuld worden van het bezit van vervoers-

middel naar de vraag naar een mobiliteitsdienst. Zeker in steden met een hoge 

dichtheid kan dit een oplossing zijn voor de druk op de openbare ruimte. Daarnaast 

zal de functie ‘vervoer’ steeds meer in samenhang worden vervuld met bijvoorbeeld 

de energiesector (energieopslag).  

• (Kansen voor) cross-sectorale samenwerkingen 

Om communicatie tussen systemen goed te laten verlopen is interoperabiliteit van 

groot belang. Dit vraagt om cross-sectorale samenwerking en ook samenwerking 

over grenzen heen. C-ITS systemen blijven idealiter werken als je de grens passeert. 

Daarnaast liggen er kansen in samenwerking tussen de mobiliteitssector en bijvoor-

beeld de bouwsector42 of energiesector.  

• Rollen van spelers 

Internationale tech-bedrijven treden toe tot de mobiliteitssector met ICT-gedreven 

oplossingen. De data-component trekt deze bedrijven aan. Hun invloed op de mobi-

liteitssector is dan ook groot. Ook wegbeheerders zien hun rol veranderen; ze gaan 

onderdeel uitmaken van een digitaal ecosysteem dat rondom de fysiek weg gecre-

eerd wordt. Zo verandert de rol van de wegbeheerder van dé informatieverstrekker 

naar één van de informatieverstrekkers, naast bedrijven als TomTom, Google, HERE 

of lokale partijen en apps. De overheid, als beheerder van de openbare weg, krijgt 

daarnaast meer verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van slimme weg-

kantsystemen.  

• Fysieke openbare ruimte 

De digitale ontwikkelingen hebben een grote impact op de openbare ruimte. We 

noemen hier drie voorbeelden: 

o Projectontwikkelaars en huizenbezitters zullen met een lagere parkeernorm 

te maken krijgen (bijvoorbeeld 0,3 auto per woning), door de inbreidingsop-

gave die de gemeente Utrecht kent. MaaS kan dan een nieuwe invulling zijn 

van mobiliteit in een wijk. De ruimte die overblijft door vermindering van het 

aantal parkeerplaatsen kan anders worden ingezet: voor groen, woningen, 

speeltuin, et cetera.  

o Als ITS-G5 (Wifi-p) de standaard wordt voor C-ITS, betekent dit dat er om 

de 500 – 1.000 meter langs de weg opstelpunten moeten worden geplaatst. 

Marktpartijen hebben weinig prikkels om dit te doen vanwege de exclusiviteit 

van het netwerk.  

                                                

42 Als een projectontwikkelaar een wijk mag bouwen met een lage parkeernorm, blijft er meer ruimte 

over om bijvoorbeeld huizen te bouwen. Een gemeente kan van de projectontwikkelaar verlangen om 

deze extra baten te investeren in MaaS-concepten.  
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o Het effect van slimmere vormen van mobiliteit op het aantal voertuigkilome-

ters in de stad kan negatief zijn; doordat het gemakkelijker wordt om typen 

mobiliteit te gebruiken, kan er ook intensiever gebruik van worden gemaakt. 

Het is dus niet by default dat slimme mobiliteit zorgt voor het ontlasten van 

de verkeerssystemen in de stad.  

3.5 Gezondheids- en zorgsector 

3.5.1 Digitalisering in de sector 

Algemene ontwikkelingen 

In het zorgdomein zijn er verschillende ontwikkelingen die gevoed worden door de digitali-

sering. Als we de ontwikkeling van de zorg- en gezondheidssector over de komende vijf tot 

tien jaar beschouwen vallen de volgende trends op: 

• Substitutie van 2e lijns-zorg (ziekenhuizen en verpleeghuizen) naar 1e 

(huisarts, fysiotherapeut) naar 0e lijns-zorg (thuis): een sterke trend is de 

extramuralisering van de zorg en verpleging. De financiële druk op het zorgsysteem 

leidt ertoe dat ziekenhuizen zich specialiseren in zeer hoogwaardige zorg, en een-

voudigere behandelingen worden uitgevoerd door huisartsen (bijvoorbeeld het 

scannen op borstkanker). Dezelfde behandeling kost bij de huisarts een factor 2 tot 

5 minder. Verder vindt er steeds meer zorg en verpleging thuis plaats, en ligt er in 

de thuissituatie ook een basis om een zorgvraag te voorkomen (preventie). Er ligt 

sterk de nadruk op het kunnen uitwisselen van medische informatie tussen al deze 

partijen in de zorgketen.  

• Integrale ketenzorg: met name bij chronisch zieken is er een steeds sterkere be-

hoefte aan integrale ketenzorg. De complexere zorgvraag doet een groter beroep op 

ketenafstemming en vergt uitgebreide gegevensuitwisseling en gemeenschappelijke 

toegang tot digitale platformen.  

• Samenwerking tussen researchcentra: ziekenhuizen specialiseren zich steeds 

meer, waardoor ze ondersteuningspunt worden voor andere ziekenhuizen bij be-

paalde zorgvragen en operaties. Ook is er tussen de researchcentra van ziekenhuizen 

steeds meer samenwerking.  

• De patiënt of burger centraal: de zorgvrager neemt een steeds actievere rol in 

(shared decision making, informed consent), ook in het overnemen van zorghande-

lingen zoals het thuis uitvoeren van een nierdialyse. In deze ontwikkeling zien we 

een toenemend belang van medische en gezondheidsinformatie, waarbij de burger 

of patiënt steeds vaker als bron van data fungeert, bijvoorbeeld gegenereerd door 

wearables of apps.  

• ICT-spelers stappen in het zorgdomein: de datageneratie door de burger of pa-

tiënt trekt de aandacht van internationale bedrijven als Facebook, Apple, Amazon, 

Google, en Philips. Zo heeft Philips een grote zorgdivisie. Ook KPN wil een rol spelen 

in de zorgsector door het aanbieden van een ‘zorgcloud’. Innovatie komt voor een 

belangrijk deel van deze en andere nieuwkomers in dit domein. In de ‘strijd om de 

zorg-data’ is er de gevoeligheid van deze data een belangrijk punt van aandacht.  

• Personeelstekort: spelers in het zorgdomein zien een tekort ontstaan aan perso-

neel. Verschillende gesprekspartners geven aan dat digitalisering een belangrijke 

component is om dit tekort op te vullen.  

Digitaliseringsopgaven in de sector 

De hierboven beschreven ontwikkelingen zorgen ervoor dat de zorg steeds digitaler wordt. 

De digitaliseringsopgaven bevinden zich op verschillende vlakken:  
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• De extramuralisering van de zorg; dit beschrijven we hier in twee vormen van ex-

tramuralisering:  

o Ten eerste telesurgery en ondersteuning bij zorghandelingen. Opereren en 

zorghandelingen worden steeds meer gedigitaliseerd. Daardoor kunnen ope-

raties ook op afstand worden uitgevoerd door zeer gespecialiseerde artsen. 

Ondersteuning door specialisten is hier een afgeleide van. Digitalisering (vi-

deo-verbindingen) zorgt ervoor dat mensen die zorghandelingen uitvoeren 

(huisartsen) op afstand ondersteund kunnen worden door specialisten.  

o Ten tweede zorgt extramuralisering ervoor dat er steeds meer mensen lan-

ger thuis wonen. Een groot voordeel hiervan is dat mensen in hun eigen 

omgeving ‘prettig’ oud kunnen worden. Monitoring van deze ouderen is dan 

onderdeel van de digitaliseringsopgave. Voorbeelden hiervan zijn hartbewa-

king en valdetectie.  

• Handelingen in de zorg worden overgenomen door ICT-toepassingen. Voor de zie-

kenhuis-, verpleeg- en thuiszorg speelt monitoring hier ook een rol. Zo bracht een 

bedrijf onlangs sensoren op de markt waarmee het ‘doorliggen’ van een patiënt kan 

worden voorkomen; verpleegkundigen worden op tijd gewaarschuwd om een patiënt 

om te draaien. De zorgverlener zelf wordt in het werk ook steeds vaker ondersteund 

door applicaties, bijvoorbeeld in het bijhouden van de planning, opzoeken van infor-

matie, zien van filmpjes over de uitvoering van zorghandelingen et cetera.  

• Ketenintegratie is een opgave. Het op elkaar afstemmen van allerlei IT-systemen 

(binnen zorgaanbieders en tussen zorgaanbieders) gaat maar langzaam. In de kern 

gaat het hier om de uitwisseling van informatie tussen zorgaanbieders. Na het stop-

zetten van de ontwikkeling van het landelijke Elektronische Patiëntdossier (EPD) zijn 

er nu allerlei lokale EPD’s in opkomst. Een centraal punt hierin is de beveiliging en 

eigenaarschap van de data en informatie. Voor het integreren van de zorgketen zijn 

digitale platforms in ontwikkeling.  

• Er ontstaat een wildgroei aan gezondheidsapplicaties (wearables), vaak ontwikkeld 

door tech-bedrijven. Voor deze bedrijven is de data van belang. Zaken die in deze 

ontwikkeling geregeld moeten worden is het eigenaarschap van data, maar ook de 

aansluiting tussen deze data en de zorgsector. Als een app constateert dat je een 

hartstilstand gaat krijgen, dan wil je wel dat die informatie wordt doorgegeven aan 

een ziekenhuis. 

3.5.2 Vraag naar digitale connectiviteit in de gezondheids- en zorgsector 

Binnen de gezondheids- en zorgsector is er steeds meer vraag naar digitale connectiviteit. 

Deels zal deze vraag via vaste verbindingen worden ingevuld (als het gaat om telesurgery) 

en grotendeels mobiel. We beschrijven deze vraag vanuit de digitaliseringsopgaven: 

• Medisch specialisten hebben behoefte aan zeer hoogwaardige connectiviteit bij ont-

wikkelingen als telesurgery (opereren op afstand) en augmented reality. Naar mate 

de ziekenhuizen sterker specialiseren neemt de vraag naar telesurgery toe. Het 

vraagt van connectiviteit een zeer hoge betrouwbaarheid, hoge down- en upstream 

bandbreedte en een zeer lage latency. Deze vraag wordt ingevuld door directe glas-

vezelverbindingen tussen zorgaanbieders.  

• Het faciliteren van ‘langer thuis wonen’ gaat via verschillende applicaties. Voorbeel-

den van applicaties voor zorgvragers zijn videoconsult, noodknoppen, valdetectie, 

connected medicijndispensers, et cetera. Deze toepassingen hebben uiteenlopende 

eisen aan digitale connectiviteit, zowel in de vorm van een vaste verbinding als mo-

biel (via 4G of Wi-Fi). Zorgdiensten (bijvoorbeeld videoconsult) die behoefte hebben 

aan een vaste verbinding zullen profiteren van generieke ontwikkelingen in de markt 

wat betreft video-streaming. Als het gaat om monitoring zal de connectiviteit altijd 
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mobiel worden ingevuld in verband met de bewegingsvrijheid van de patiënt; band-

breedte is hierbij niet van groot belang. Naar mate de gemonitorde functies vitaler 

zijn, zal er een hogere eis worden gesteld aan netwerkdekking en betrouwbaarheid. 

Gesprekspartners geven aan dat er momenteel voor monitoring geen 100% uptime 

wordt gevraagd; als monitoring van vitaal belang is, dan zal een patiënt in het zie-

kenhuis verblijven. Mibida is een mooi voorbeeld van een zorgplatform dat allerlei 

zaken regelt via het internet van de zorgvrager. AltijdThuis koppelt voor monitoring 

een centrale unit aan een vaste internetverbinding via het thuismodem. De centrale 

unit communiceert met de sensoren via ZigBee.  

• De zorg in de ziekenhuis-, verpleeg- en thuiszorg wordt steeds vaker ondersteund 

door digitale diensten. Grote (thuis)zorgaanbieders geven aan dat hun medewerkers 

deze diensten via de generieke mobiele netwerken (4G-simkaarten) gebruiker mid-

dels mobiel of tablet.  

• Wat betreft ketenintegratie gaat het deels om het connecteren van locaties van ver-

schillende zorgaanbieders, zoals tussen ziekenhuizen onderling en met huisartsen en 

apothekers. Deze connectiviteit wordt in verschillende vormen in de markt aangebo-

den. Een ander deel van ketenintegratie betreft de huidige versnippering van IT-

systemen; hierbinnen spelen fysieke infrastructuren geen rol. Wel is hier een grote 

rol weggelegd voor digitale platformen die informatie uit verschillende systemen van 

verschillende zorgaanbieders integraal kunnen aanbieden.  

• Als we de impact van voorgenoemde trends op de vraag naar digitale connectiviteit 

beschouwen, zien we dat de meeste veranderingen zich voordoen in het IT-ecosys-

teem van de patiënt of de burger. Zelfmonitoring van gezondheid en welzijn kan een 

flinke impact hebben op de connectiviteitsvraag, juist omdat deze ontwikkeling zich 

buiten de traditionele zorgsector plaatsvindt. Deze vraag wordt momenteel generiek 

ingevuld.  

Concluderend kunnen we zeggen dat de vraag naar digitale connectiviteit geen knelpunt is 

in de ontwikkeling van innovaties in het zorgdomein. Als er vraag is, dan wordt die relatief 

eenvoudig ingevuld door de markt.  

3.5.3 Impact van digitalisering  

Digitalisering binnen de gezondheids- en zorgsector heeft een grote impact op: 

• Hoe de functie(s) in de sector vervuld worden 

De manier waarop zorg de burgers raakt, veranderd. Zo speelt preventie een steeds 

belangrijkere rol; deze rol wordt onder meer opgepakt door de bekende internatio-

nale tech-bedrijven. Ook zal zorg-op-afstand belangrijker worden.  

• (Kansen voor) cross-sectorale samenwerkingen 

Voor de gezondheids- en zorgsector is er allereerst de beweging naar samenwerking 

met de ICT-sector zelf. Zo zien we dat zorgaanbieders vaker ICT-diensten willen 

inkopen, in plaats van zelf ontwikkelen en beheren. Ook kan de zorgsector de sa-

menwerking zoeken met de bouwsector (en dit gebeurt ook), bijvoorbeeld bij het 

type woning dat gerealiseerd moet worden om een zorgvraag te kunnen vervullen.  

• Rollen van spelers 

De burger gaat een grotere rol spelen in de gezondheids- en zorgsector, met name 

in het produceren van medische informatie. Het is dan van belang dat eigenaarschap 

van de data goed geregeld wordt, mede doordat nieuwe toetreders als tech-bedrij-

ven met name zorgdata willen.  
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• Fysieke openbare ruimte 

De impact van de zorgsector op de fysieke openbare ruimte zal zich onder andere 

manifesteren in de wisselwerking tussen ‘langer thuis wonen’ en (de inrichting van 

de openbare ruimte in) de wijk.  

3.6 Naar een integrale (digitale) aanpak 

3.6.1 Gemene delers in de sectoren 

Wat opvalt in de gesprekken in dit onderzoek, en ook in eerdere onderzoeken43 , is de im-

pliciete beweging (1) naar meer integraliteit en/of multifunctionaliteit, en daarnaast ook de 

vraag (2) die gesprekspartners uitspreken naar meer integraliteit. Verschillende voorbeelden 

vanuit de sectoren maken deze beweging (1) duidelijk:  

• De auto als vervoersmiddel is ook een sensor die relevante informatie door zou 

kunnen geven aan wegbeheerders, bijvoorbeeld bij slecht weer of een slecht weg-

dek. 

• In de casus WeDriveSolar wordt flexibel elektrisch vermogen gecombineerd met 

autodelen. De vier partijen die bijdragen aan WeDriveSolar hebben ieder hun eigen 

business case en doelstelling, maar dragen gezamenlijk ook bij aan een gemeen-

schappelijke doelstelling. 

• Digitale reclamezuilen dienen normaliter om voor reclame, maar ze kunnen ook an-

dere functies vervullen. Ze kunnen worden overgenomen door gemeentelijke 

overheden om informatie te verstrekken bij calamiteiten, of laten andere relevante 

informatie zien (bijvoorbeeld looproutes). 

• De ontwikkeling van Building Information Modeling (BIM) in de bouw. 

We zien dat deze bewegingen met name ontstaan door digitalisering, gebaseerd op het delen 

van fysieke infrastructuren en data.44 Zo vervagen de grenzen tussen sectoren en wordt er 

integraler aan oplossingen voor de stad gebouwd.  

Gesprekspartners geven aan dat er met name vraag (2) is naar integratie op het gebied van 

de onderliggen dataplatformen (Figuur 15). Het aanpakken van digitaliseringsopgaven uit de 

verschillende sectoren leidt namelijk tot een gezamenlijke vraag naar data over bijvoorbeeld 

de gebruiker, de lokale/regionale energiebalans en data over een brede mix aan omgevings-

factoren (zoals weer- en verkeerdata). Gesprekspartners geven ook aan dat we toe moeten 

naar een situatie waar onderliggende fysieke netwerken open zijn, en aangelegd worden 

voor meer dan één toepassing. Dit gaat om zowel het gezamenlijk benutten van infrastruc-

turen als glasvezelnetwerken en het meeleggen van glasvezel (bijvoorbeeld als er een gasnet 

vervangen wordt).  

Deze collectieve vraag wordt in de sectoren momenteel verschillend ingevuld, al gelden wel 

de onderliggende principes van openheid van platformen en het delen van informatie. In de 

bouw realiseert men ‘BIM’ en in de energiesector ‘USEF’. Deze bewegingen zouden het beste 

samengebracht kunnen worden in een open en transparante (federatieve) datalaag waar 

                                                

43 Onder meer Dialogic & TNO (2016). Digitale connectiviteit.  

44 Dat dit een nieuwe beweging is blijkt uit hoe digitalisering nu nog vaak vorm krijgt. Sectoren werken 

nog vaak in silo’s. Dit geldt zowel voor buiten als voor binnen de gemeentelijke organisatie. Afdelingen 

binnen de gemeente leggen vaak voor een eigen toepassing een eigen infrastructuur aan. Zo zijn er 

netwerken voor de politie, VRI’s, beveiligingscamera’s, het koppelen van locaties, et cetera. Dit zie je 

deels ook in de markt; bij een dienst wordt connectiviteit geleverd en als de dienst wegvalt, valt ook 

de connectiviteit weg. 
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zowel dataproducenten als data-afnemers volgens een vaste referentiearchitectuur met el-

kaar kunnen interacteren, zo geven gesprekspartners aan. 

 

Figuur 15: Data als verbindende factor tussen sectoren, middels gedeelde digitale platformen en ge-

deelde digitale infrastructuren 

3.6.2 Waarom integraliteit? 

Integraliteit wordt een belangrijker onderdeel van ontwikkelingen gebaseerd op digitalise-

ring, zo zagen we in de vorige paragraaf. Er zijn verschillende redenen waarom integraliteit 

van belang is. Gesprekspartners geven het volgende aan: 

• De thematiek rondom digitalisering is in veel sectoren doorsnijdend. Er wordt nage-

dacht over: 

o Privacy en security; 

o (Referentie-)architecturen voor data-uitwisseling; 

o Technische interoperabiliteit; 

• Maatschappelijke uitdagingen vragen steeds meer om een cross-sectorale benade-

ring. Ze zijn namelijk steeds minder vaak gedefinieerd op sectoraal niveau, maar 

steeds meer op functioneel en/of geografisch niveau (‘healthy urban living’, ‘de 

groene stad’, ‘hogere kwaliteit van leven bij ouderen’, et cetera). De opgaven die 

hieronder liggen (zie paragraaf 4.2) grijpen op elkaar in, net als de verschillende 

sectoren die een bijdrage kunnen leveren aan deze opgaven. Binnen de digitalise-

ringsopgave komt dit samen in een innovatief digitaal ecosysteem dat gebaseerd is 

op een gemeenschappelijke digitale noemer; een digitaal platform en onderliggende 

infrastructuren.  

• Partijen zijn van elkaar afhankelijk voor het realiseren van hun eigen doelen en een 

gemeenschappelijke doelstelling of maatschappelijke uitdaging. Gezamenlijk gebruik 

van een infrastructuur of data kan ertoe leiden dat kosten gedrukt worden en zo 

iedere partij een eigen positieve business case kan realiseren.  

• Partijen hebben elkaar niet alleen nodig vanuit een kosten-perspectief, maar ook 

voor kennisdeling, het realiseren van regelluwe omgevingen, et cetera.  

• De complexiteit van de huidige digitaliseringsopgaven is alleen op te lossen door 

samenwerking tussen marktpartijen onderling en met de overheid.  

Zo zijn er verschillende redenen waarom actoren steeds meer gaan samenwerken. De over-

heid lijkt een rol te hebben in het mogelijk maken van deze samenwerkingen en het 

wegnemen van drempels. Bij de ontwikkeling rond WeDriveSolar heeft de gemeente gezorgd 

Dit leidt to collectieve vraag naar digitale 

platformen en daarmee naar digitale 

connectiviteit
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voor een regelluwe zone in Lombok, waardoor experimenten eenvoudig konden plaatsvin-

den. In de gemeente Amsterdam wordt er sterk ingezet op het samenbrengen van partijen 

om zo stedelijke uitdagingen te kunnen oplossen. In hoofdstuk 4 bespreken we de rollen die 

de gemeente Utrecht kan aannemen in de digitalisering van de stad.  

3.7 Conclusie 

In dit hoofdstuk hebben we de digitalisering van de sectoren energie, mobiliteit en gezond-

heid beschreven, de vraag naar digitale connectiviteit en de vraag die er is naar een integrale 

benadering. We kunnen het volgende concluderen: 

• Er is urgentie om integraliteit te bevorderen; veel digitaliseringsvraagstukken zijn 

sector-overstijgend en integraliteit biedt kansen voor de stad.  

• Digitalisering is een belangrijke enabler van ontwikkelingen binnen sectoren, en ook 

om de maatschappelijke uitdagingen aan te kunnen gaan.  

• Digitalisering is een belangrijke enabler voor cross-sectorale samenwerking. Vanuit 

de sectoren is er een roep om samenwerking in het digitale domein. Standaardisatie 

(van data-uitwisseling) is hier een belangrijk aandachtspunt, alsook veiligheid en 

privacy. Deze samenwerking kan vorm krijgen in het realiseren van open digitale 

platformen. 

• Digitale connectiviteit is eigenlijk nooit een knelpunt voor digitalisering. De markt 

vult de vraag zelf in. Diensten worden steeds meer over generieke vaste en mobiele 

infrastructuren (via internet) aangeboden. C-ITS is hierop een uitzondering; hier kan 

de infrastructuur mogelijk een knelpunt zijn voor een deel van de diensten die vallen 

onder C-ITS, met name als voertuigen in ‘treintjes’ gekoppeld worden.  

• Digitalisering van de sectoren energie en mobiliteit hebben een impact op de fysieke 

openbare ruimte in de stad Utrecht, waarbij de impact (zowel positief als negatief) 

van mobiliteit het grootst is. Vanuit de gezondheidssector wordt in mindere mate 

impact verwacht, al kan er bij het ontwikkelen van wijken rekening gehouden worden 

met zorg-op-afstand en het langer thuis blijven wonen van ouderen.  

• Door digitalisering zullen rollen van spelers binnen de sectoren veranderen. Ook wor-

den nieuwe rollen ontwikkeld, bijvoorbeeld die van aggregator in het elektriciteitsnet. 

De rol (en aansprakelijkheid) van de overheid verandert ook door de hoeveelheden 

data die (met name bij mobiliteit) door publieke wegkantsystemen gegenereerd zul-

len worden. Het veranderen van allerlei rollen vraagt vanuit de overheid bezinning 

op de rol die ze wil, kan en mag spelen.  
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4 Van scenario’s naar strategische op-

ties: effecten en implicaties 

4.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk tracht aan de hand van scenario’s en strategische opties verschillende rollen 

te definiëren die de gemeente Utrecht zou kunnen oppakken om de belangrijke opgaven in 

de stad vorm te kunnen geven. Hiervoor zullen we een lagenmodel hanteren, ontleend aan 

het modellen die onder meer in de telecomsector gangbaar zijn. Vervolgens trachten wij de 

belangrijkste effecten en implicaties te benoemen en te duiden, behorend bij een viertal 

strategische opties. 

4.2 Ambities en uitgangspunten digitale connectiviteit 

Om met behulp van scenario’s of strategische keuzeopties te komen tot concrete rollen die 

de gemeente zou kunnen oppakken, staan we allereerst stil bij de ambities en uitgangspun-

ten voor de verdere digitale ontwikkelingen en bijbehorende connectiviteit in de stad. Deze 

moeten immers richting geven aan de verschillende ontwikkelroutes en gewenste rollen. Op 

basis van gesprekken met ambtenaren en verkregen input van de gemeente, komen we tot 

de volgende werkhypothese: 

 

De digitaliseringsopgaven dienen een afgeleide te zijn van de centrale maatschappelijke en 

economische opgaven van de stad en wensen van de burgers en inwoners. De gemeente 

onderscheidt een zevental centrale opgaven en uitdagingen voor toekomstig Gezond Stede-

lijk leven in de stad45: 

• Concretisering systeemsprong mobiliteit - Veranderend mobiliteitsgebruik en 

grotere belasting van de fysieke infrastructuur dan bij aanleg berekend, vraagt om 

nieuwe oplossing en andere modaliteiten (verkeersmanagement, watertransport, 

micrologistiek, etc.). Hierbij zijn leefbaarheid en bereikbaarheid voor iedereen in het 

geding. 

                                                

45 Ontleend aan Business Transformatieplan 2018-2020 Gemeente Utrecht, Stadsbedrijven.  
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Utrecht wil een stad zijn waarin een ecosysteem voor slimme (Internet of

Things) applicaties en toepassingen kan ontstaan die bijdragen aan een

Gezond Stedelijk Leven. Het digitale ecosysteem bestaat uit een

hoogwaardige digitale infrastructuur, open dataplatformen en open toegang

voor innovatieve (IoT)applicaties. Dit ecosysteem kan door iedereen benut

worden, belast de leefbaarheid in de openbare ruimte en gebouwde

omgeving minimaal en draagt bij aan een gezond leven voor mensen.
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• Utrecht Energieneutraal – De energietransitie moet vorm krijgen op verschillende 

terreinen. Hierbij spelen onder meer de vervangingsvraag voor infrastructuur en bij-

voorbeeld circulair inkopen; van afval naar grondstof en verduurzaming van 

vastgoed en openbare ruimte. De neutraliteitsopgave geldt niet alleen voor het deel 

dat door de gemeenten wordt beheerd (openbare ruimte en gebouwen), maar geldt 

ook voor de andere delen binnen Utrecht. 

• Verdichten en vergroenen in balans – Verhoogde woningdruk in een voller wor-

dende stad in combinatie met klimaatverandering, vragen om slimme en 

evenwichtige oplossingen om gezond en prettig samenleven te kunnen borgen. Ver-

dichting stelt andere eisen aan de kwaliteit van de openbare ruimte (zowel in ontwerp 

als bij onderhoud). 

• Digitale stad toegankelijk voor iedereen – Stimuleer digivaardigheden onder 

burgers. Fysieke en digitale wereld dienen zo goed mogelijk in balans te zijn. Voor-

kom ‘vendor lock-in’ en bewaak toegankelijkheid bij belangrijke maatschappelijke 

opgaven. 

• Gezondheid, veerkracht en kansengelijkheid – Groeiende (gezondheids)ver-

schillen, toenemende schuldenlast onder burgers en de vaardighedenkloof verhogen 

de druk op gezond samenleven in de stad. De openbare ruimte moet uitnodigen tot 

beweging. 

• Alle zorg en ondersteuning dichtbij en op maat – Extramuralisering en ver-

schuiving van 1e naar 0e lijn (van formele zorg naar preventie en informele zorg) 

vragen o.a. om nieuwe woon-zorgvormen en vernieuwde (digitaal ondersteunde) 

zorgconcepten. De sociale basis op orde en betaalbaar wonen vormen daarbij be-

langrijke doelstellingen. 

• Werk voor de toekomst voor iedereen – Digitalisering als bron en ‘enabler’ voor 

nieuwe markten en diensten. De werkgelegenheid zou zoveel mogelijk in de pas 

moeten lopen met de snelle bevolkingsgroei. Waak daarbij ook voor het verdwijnen 

van werkgelegenheid (vooral op LBO-MBO-niveau) door verdere robotisering en de 

opkomst van kunstmatige intelligentie. Voorkom grotere digitale ongelijkheid. Een 

digitaal verknoopt platform voor (sensor)data kan als basis dienen voor experimen-

ten gericht op ontwikkeling van slimme buitenruimte en mogelijkheden voor 

innovatie en nieuwe dienstenontwikkeling. Een balans tussen groei in digitale infra-

structuur en de kwaliteit van de buitenruimte is wenselijk (voorkomen 

‘verrommeling’ door een veelheid van apparatuur en systemen). 

Hoewel deze zeven opgaven niet allemaal van een vergelijkbaar niveau zijn en nog erg breed 

gedefinieerd zijn, kunnen zij wel als ‘doorkijk’ dienen voor de nader te formuleren digitalise-

ringsopgave van de stad. Om die stap te kunnen zetten staan we eerst stil bij een aantal 

uitgangspunten of ‘lessons learned’, zoals wij die in ons onderzoek zijn tegengekomen bij 

huidige smart city projecten in andere grote Nederlandse steden (zie ook voorgaand hoofd-

stuk).  

Uitgangspunten voor verdere smart city ontwikkeling 

1. Streef naar een centrale visie op smart city ontwikkeling (Grand Design); 

2. Zorg daarbij voor een open, veilige en integrale aanpak; 

3. Voorkom versnippering, zowel in projecten als in sturing (vermijd silo-vorming); 

4. Pas innovatieve aanbesteding toe om vroege lock-in van marktpartijen te voor-

komen; 

5. Creëer een open dataplatform met onafhankelijk toezicht; 

6. Zoek de samenwerking met ‘coalitions of the willing’; 

7. Laat de realisatie van digitale connectiviteit vooral leiden door concrete vraag 

(businesscase/kans of knelpunt/uitdaging);  
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8. Plaats de burger centraler bij de prioritering van de opgaven. Hoe de ziet toe-

komstige stad eruit waarin inwoners en bezoekers willen wonen, verblijven en 

werken? 

Hierna trachten we langs de weg van scenario’s en strategische keuzeopties te komen tot 

verschillende rolinvullingen van de gemeente voor integraal smart city-beleid. 

4.3 Scenario’s, lagenmodel en ecosysteem voor digitalisering 

4.3.1 Scenario’s 

Voor toekomstbeschouwingen en verkenningen van de mogelijke impact van verschillende 

ontwikkelingsrichtingen worden regelmatig toekomstscenario’s gebruikt. Vaak worden hier-

voor twee belangrijke dimensies onderscheiden waarlangs de toekomstige ontwikkeling kan 

variëren. Veelal wordt hiervoor het bekende assenkruis gebruikt met vier kwadranten, 

waarin afhankelijk van de gekozen dimensies ‘toekomstbeelden’ ontstaan. Bij het onderlig-

gende digitaliseringsvraagstuk is dat ook denkbaar. Zo kunnen we scenario’s bedenken voor 

digitalisering in bijvoorbeeld een groene stad, een werkende stad, een gezonde stad, een 

veilige stad en vervolgens terugredeneren wat daarvoor nodig is (onder meer in termen van 

connectiviteit) en welke rol de gemeente daarbij zou moeten nemen (bijvoorbeeld een recht-

matige, responsieve, samenwerkende of presterende; bron: NSOB). 46  Uiteindelijk is de 

(meest) wenselijke ontwikkeling vaak een combinatie van dergelijke scenario’s, in-

clusief bijbehorende overheidsrollen. Wat we bij voorkeur nodig hebben voor de ontwikkeling 

van toekomstig beleid zijn de strategische keuzeopties waar de gemeente zich bij de digita-

liseringsopgave voor geplaatst ziet. Vervolgens kunnen we voor elke strategische optie de 

te verwachten effecten en implicaties zo goed mogelijk trachten aan te geven. Daarom kie-

zen wij er in deze verkenning voor om scenario’s voor toekomstige overheidssturing vorm 

te geven als strategische keuzeopties. Hiervoor gebruiken we een drielagenmodel. Dit model 

is ontleend aan de lagenmodellen die gangbaar zijn in de telecomwereld, waarbij de (fysieke 

en passieve) infrastructuur en actieve netwerklagen worden onderscheiden van de applica-

ties en toepassingen.  

4.3.2 Lagenmodel 

In ons model voor digitalisering (zie figuur 12) onderscheiden we tussen een connectivi-

teitslaag (fysieke infrastructuur en actieve netwerken) en een applicatielaag (digitale 

toepassingen uit verschillende domeinen/sectoren) tevens een datalaag (onafhankelijke da-

tabroker). 

Vijf belangrijke uitgangspunten die we in vrijwel alle studies over smart city projecten aan-

treffen, zijn (1) integraliteit, (2) minimaal efficiënte schaal, (3) systeemoptimalisatie,  

(4) cross- of trans-sectorale samenwerking en (5) openheid.47 Deze dimensies zijn belang-

rijke voorwaarden om tot een vruchtbaar ecosysteem te komen waarin IoT-applicaties 

daadwerkelijk kunnen bijdragen aan de toekomstige maatschappelijke en economische op-

gaven van de stad.  

                                                

46 Zie NSOB (2015), Sedimentatie in sturing, system brengen in netwerkend werken door meervoudig 

organiseren, NSoB. P.23. 

47  Heleen Weening (2006), Smart cities, omgaan met onzekerheid, Proefschrift, TU Delft.  

Pieter Ballon (2016), Smart Cities, hoe technologie onze steden leefbaar houdt en slimmer maakt, 

Leuven: LannooCampus. Nico H. G. Baken (2017), Value Case, KPN, januari.  



Dialogic innovatie ● interactie 46 

Het lagenmodel kunnen we gebruiken om specifieke use cases tegen het licht te houden en 

bijvoorbeeld positie te kiezen wat betreft de gewenste rol van de gemeente op elk van de 

lagen. Wanneer we twee specifieke digitale opgaven of ontwikkelingen uitlichten – MaaS 

(Mobility-as-a-Service) en verdichting van opstelpunten voor 5G mobiele communicatie – 

kunnen we nagaan wat dat in elk van de trajecten betekent voor gemeentesturing op het 

niveau van (1) connectiviteit (optimaliseren voor netwerkfunctionaliteit en kwaliteit van de 

buitenruimte), (2) de datalaag (kader, eigendom, toegang en governance) en (3) de appli-

catielaag (betrokkenheid/rol bij specifieke dienstenontwikkeling). Bij MaaS zal de interventie 

van de gemeente vooral op de data- en applicatielaag liggen, terwijl bij de verdichting van 

5G-opstelpunten specifiek de bovengrondse buitenruimte speciale aandacht en sturing 

vraagt. Hoe komen we tot netoptimalisatie, gezonde marktwerking en voorkomen we een 

wildgroei aan duplicerende (sensor)netwerken met bijbehorende ‘vervuiling/verrommeling’ 

van de buitenruimte? Hierin zou de gemeente bij voorkeur een sturende rol (moeten) heb-

ben. Het lagenmodel helpt bestuurders en ambtenaren om keuzeopties hiervoor verder te 

verduidelijken (zie volgende paragraaf). Het mag duidelijk zijn dat aan de verdere uitwerking 

van een specifieke rol van de gemeente in use cases een groot aantal aspecten kleven die 

invloed hebben op de toekomstig ontwikkeling van de stad. Door toepassing van het model 

op verschillende digitaliseringsopgaven en use cases kan op coherente wijze gewerkt worden 

aan een integraal ecosysteem voor verdere digitalisering in en van de stad.  

 

Figuur 16 Lagenmodel voor digitalisering als integraal ecosysteem. 

De complexiteit die gepaard gaat met de verdere ‘digitalisering van de stad’ - zowel techno-

logisch, organisatorisch als economisch/financieel - vraagt allereerst om een integrale en 

bij voorkeur cross-sectorale benadering. Dit geldt zowel voor de digitaliseringsopgaven 

van de smart sectoren en opkomende markten, als voor het openbaar bestuur. In de praktijk 

blijkt echter regelmatig dat tal van toepassingsdomeinen - ook in de opkomende smart mark-

ten duurzame energie (smart meters), slim verkeersmanagement (VRI’s) en veiligheid 

(camera-observatie en crowd management) – afzonderlijk van elkaar opereren en elk een 

eigen netwerkwerkoplossing hebben ontwikkeld of ontwikkelen voor specifieke maatschap-

pelijke vraagstukken. Met de komst van nieuwe sensoriek en tal van aankomende IoT-
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toepassingen dreigt een veelheid aan (sensor)apparatuur en netwerken in de stad te ont-

staan, naast de grote hoeveelheid kabels, opstelpunten en camera’s die nu al in de stad 

aanwezig zijn. Om de kwaliteit van de openbare ruimte te blijven beheersen en de efficiëntie 

in digitale connectiviteit te waarborgen, is het noodzakelijk dat de gemeente op specifieke 

onderdelen een regierol op zich neemt. Wat die rol precies moet behelzen en hoe vergaand 

die moet zijn, is het onderwerp van een strategisch proces, dat hierna in strategische opties 

verder wordt uitgewerkt.  

Ook binnen de gemeente ligt verkokering in directies, afdelingen en gescheiden gemeente-

onderdelen met elk hun eigen afwegingskader en oplossingsrichtingen op de loer. Veel ope-

rationele vraagstukken vragen immers ook om specialistische kennis en aansturing, maar 

dan wel in grotere samenhang, binnen gezamenlijke (integrale) kaders. Dit is makkelijk op-

geschreven, maar geen gemakkelijke opgave. Wel zien we binnen de gemeente Utrecht al 

goede voorbeelden waarbij voor een dergelijke integrale benadering is gekozen. Het Euro-

pese IRIS-project is hier een goed voorbeeld van. 

Een dergelijke integrale aanpak kan ook in andere concrete projecten en experimenten wor-

den toegepast. De integraliteit is niet alleen van belang vanuit systeemoptimalisatie of 

een beheeroogpunt, het vormt ook de basis voor een duurzame kosten/baten afwegingen. 

‘Enkelvoudige’ businesscases gericht op één specifieke smart city toepassing, blijken zijn 

vaak sterk subsidiegedreven en op langere termijn in de markt niet levensvatbaar. Enkel 

vanuit multi-stakeholder belangen vallen de kosten te dekken. Prof. Nico Baken spreekt in 

dat verband dan ook van de value case in plaats van de business case, waarin een goede 

balans moet worden gevonden tussen sociale en economische waarden van onderliggende 

deelbelangen en subsystemen. Het geheel dient daadwerkelijk meer te zijn dan de som der 

delen.48  

Systeemoptimalisatie en het bundelen van deelbelangen vraagt om samenwerking tussen 

gemeente met zowel marktpartijen als burgerinitiatieven. In smart city verband vraagt deze 

samenwerking soms om een andere benadering dan het traditionele opdrachtgeverschap 

van de overheid. Enerzijds gaat het om het creëren van experimenteerruimte (living labs, 

pilot- en onderzoeksprojecten, regelvrije zones, e.d.), anderzijds is er een roep om leider-

schap en regievoering om schaalbare implementaties te realiseren en het pioniersstadium te 

verlaten. Veel ondernemers hebben inmiddels voldoende ‘awareness workshops’ en ‘sta-

keholderbijeenkomsten’ bijgewoond. Nu is het ook tijd voor concrete ontwikkeling langs een 

duidelijke visie en transparante kaders. 

Daarbij dienen marktwerking en publiek belang in een juiste balans te blijven. Dit vraagt 

ook om experimenteren met de rol die de overheid daarbij inneemt. Vooral in de pre-com-

petitieve ontwikkelingsfase liggen kansen voor (onverwachte) vernieuwing en verdere 

systeemoptimalisatie. Met een ‘coalition of the willing’ dienen grenzen van het mogelijke 

en toelaatbare te worden verkend om daadwerkelijk tot (radicale) innovaties voor de stad te 

kunnen komen. Hiervoor is een goed ecosysteem nodig waarbij de triple helix (overheid, 

bedrijfsleven en kennisinfrastructuur) tenminste wordt uitgebreid met een afdoende bur-

ger/inwoner representatie (quadruple helix). 

4.4 Vier strategische opties en bijhorende gemeenterollen  

Hierna onderscheiden we vier verschillende rollen die passen bij een viertal strategische 

opties. Aan de hand van deze opties en bijbehorende rollen trachten we een eerste inschat-

ting te maken van de te verwachten impact en implicaties op een aantal aspecten. Allereerst 

                                                

48 Nico H.G. Baken (2017), p. 3. 
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onderscheiden we een viertal rollen voor de gemeente ten behoeve van de digitaliseringsop-

gave van de stad: een minimale rol/primaat bij de markt, een faciliterende rol, een 

trekkende/regisserende rol en realiserende rol. In volgende figuur plaatsen we deze rollen 

in het lagenmodel. 

  

 

Figuur 17 Vier strategische opties en bijbehorende rollen 

Daarbij geldt dat de gemeente zowel op applicatieniveau als op het niveau van aangeboden 

connectiviteit te maken heeft met bestaande competitieve markten die op zoek zijn naar 

nieuwe vormen van dienstverlening. Echter op het niveau van het dataplatform is in zekere 

zin nog sprake van een greenfield situatie omdat dergelijke gestandaardiseerde, centrale 

dataplatformen met een onafhankelijke brokersrol nog vrijwel nergens in ons land operatio-

neel zijn. Hier ligt dus een aangrijpingspunt voor de verschillende keuzeopties. Maar ook in 

mate waarin de gemeente wil interveniëren in de applicatie- of connectiviteitslaag kan bij 

deze opties verschillen. De vorige figuur geeft een weergave van de vier opties die hierna 

nader worden toegelicht. 

4.4.1 Minimale rol / primaat bij de markt 

In de eerste strategische optie speelt de gemeente een minimale rol en ligt het primaat bij 

de markt. Dit vertaalt zich vooral in het uitblijven van marktinterventie op de lagen connec-

tiviteit en applicatieontwikkeling. Wat betreft het te ontwikkelen platform voor data-

uitwisseling beperkt de gemeente haar rol tot haar huidige wettelijke toezichtstaken als het 

gaat om privacy en (openbare) veiligheid. De ontwikkeling van het dataplatform wordt over-

gelaten aan de markt en burgerinitiatieven. Wel kan de gemeente werken aan minimale 

kaders waarbinnen het markt-gedreven dataplatform vorm kan krijgen (meer indicatief dan 

directief).  

4.4.2 Faciliterende rol  

In de tweede strategische optie heeft de gemeente een faciliterende rol bij de ontwikkeling 

van een onafhankelijk dataplatform en treedt eveneens op als launching customer voor en-

kele nieuwe smart city applicaties. In deze rol definieert de gemeente de spelregels voor 
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dataproductie, opslag, bewerking en uitwisseling. Zij definieert onder meer de te hanteren 

open standaarden voor connectiviteit, dataformats en API’s en bewaakt de kwaliteit van de 

dienstverlening (certificering), evenals de privacy en veiligheid van de burger/inwoner, ad-

ditioneel aan de handhaving van de nationale AVG. In deze rol dient de markt weliswaar 

meer dan bij de eerste optie te voldoen aan de gestelde richtlijnen van de gemeente, maar 

is toch vooral in de lead als het gaat om nieuwe initiatieven en het matchen van vraag en 

aanbod.  

4.4.3 Trekkende /regisserende rol 

In de derde strategische optie neemt de gemeente proactief de regie door niet alleen de 

kaders voor het open dataplatform te definiëren, maar intervenieert zwaarder in de openbare 

ruimte door bijvoorbeeld bundeling van opstelpunten voor volgende generaties mobiele en 

draadloze netwerken, evenals de plaatsingen van sensoren in de stad. Hiervoor dient zij een 

masterplan op te stellen voor de uitrol van nieuwe netwerken, opstelpunten en (sensor)sys-

temen. Dit masterplan (grand design) wordt bij voorkeur vormgegeven in samenspel met 

bedrijfsleven, kennisinstellingen en burgerinitiatieven, waarbij de gemeente een regisse-

rende rol heeft. Deze samenwerking streeft systeemoptimalisatie na en bewaakt de balans 

tussen private en publieke waarden. Daarnaast neemt de gemeente niet alleen smart city 

diensten af, maar ontwikkelt daar ook aan mee (co-development), bij voorkeur in grotere 

integrale en cross-sectorale projecten. Voor de uitvoering van de plannen is de markt nog 

steeds in beeld. Wel zet de gemeente hier sterk in op de governance van het te ontwikkelen 

dataplatform. De referentie-architectuur voor het dataplatform (standaarden, certificering, 

eigendom, privacy, security, etc.) die momenteel binnen het Europese IRIS-project wordt 

geïmplementeerd, kan mogelijk als vertrekpunt dienen voor een meer generieke open en 

integrale benadering, verdergaand dan slimme energie, mobiliteit en milieu. 

4.4.4 Realiserende rol 

In de vierde en laatste onderscheiden optie neemt de gemeente niet alleen de regie middels 

een masterplan, maar neemt (deels) ook de realisatie ter hand en verwerft ook (gedeeltelijk) 

eigendom van bijvoorbeeld netwerken en/of systemen voor specifieke toepassingen. Zo zijn 

eigen netwerken mogelijk voor mobiliteits-, veiligheids- en milieutoepassingen, wanneer er 

sprake is van voldoende marktfalen. In deze rol realiseert en beheert de gemeente zelf het 

onafhankelijk dataplatform, of laat dit middels aanbesteding door een gespecialiseerde en 

onafhankelijke marktpartij beheren. In deze rol is de marktinterventie het meest vergaand 

en kan de gemeente sturen op concrete uitkomsten. Tot slot kan de gemeente in deze stra-

tegische optie een zwaardere rol spelen in smart city applicatieontwikkeling. Denk hier 

bijvoorbeeld aan een gemeentelijke appstore voor smart city toepassingen of specifieke toe-

passingen binnen één van de smart domeinen om de markt op de gang te helpen de 

richtlijnen daarvoor uit te zetten. 

4.4.5 Reflectie op de rollen 

In de eerste rollen is de gemeente vooral gericht op toezicht en beheersing en strekt het 

beleid maximaal tot het faciliteren van marktgedreven ontwikkelingen. In de twee laatste 

rollen verschuift het accent naar proactief (mee)ontwikkelen waar een sterk sturende wer-

king vanuit gaat en het primaat meer bij de burger komt te liggen. In deze twee rollen is de 

marktinterventie het meest vergaand. 

De invulling van de rollen uit de hiervoor gepresenteerde strategische opties zijn natuurlijk 

niet in beton gegoten en nader te modificeren. Vaak kan ook hier een combinatie van rollen 

in de praktijk wenselijk blijken (vergelijk de argumentatie rondom scenario’s).  
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Verder is ook denkbaar dat de rol in de loop van de tijd verandert van een zwaardere inter-

ventierol naar uiteindelijk een minimale rol. Zo zou de gemeente kunnen starten in een 

relatief zware experimenteerrol waarbij zij zelf als organisatie wil ervaren hoe om te gaan 

met de complexiteit van het digitaliseringsvraagstuk, om die rol minder intensief te maken 

zodra de condities en kaders zodanig zijn, dat meer aan de markt kan worden overgelaten. 

Dit raakt dus ook direct het lerend vermogen van de gemeenteorganisatie.  

4.5 Te verwachten effecten en implicaties  

Hierna bespreken we de belangrijkste mogelijke effecten en implicaties van de vier strategi-

sche opties waarin de gemeente een verschillende rol aanneemt. Daarbij geven wij per rol 

een indicatie van de te verwachten en implicaties op de volgende aspecten:  

- Uitkomsten / ontwikkelingsroute 

- Samenwerking en marktwerking 

- Maatschappelijke impact 

- Economische / financiële implicaties 

- Organisatorische implicaties 

- Digitale connectiviteit 

- Toekomstig werk 

- Openbare ruimte 

De volgende tabel geeft een overzicht van de belangrijkste te verwachten effecten en impli-

caties van de verschillende strategische keuzeopties en bijhorende rollen.  

De tabel toont in de twee linker kolommen ‘primaat bij markt’ en ‘faciliterend’ een beeld van 

uitkomsten die passen bij een reactief en voorwaarde-scheppend beleid, terwijl de rechter-

helft ‘regisserend’ en ‘realiserend’ vooral effecten en implicaties laat zien van proactief beleid. 
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Hoge investering 

gemeente; risicovol 
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Tabel 2: Indicatie van te verwachte effecten en implicaties van een viertal keuzeopties 
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Bij duiding van de te verwachten effecten kunnen we de volgende opmerkingen plaatsen: 

• Bij uitkomsten/ontwikkelingsroute valt het verschil op in schaalgrootte. De proac-

tieve rollen zijn gericht op schaalbare open systemen en platformen waarbij 

versnippering wordt tegengaan en een onderliggend(e) visie / plan de leidraad 

vormt. 

• Samenwerking zal zonder kaders vanuit de gemeente moeilijker tot stand komen, 

waardoor versnippering in initiatieven ontstaat en kans op minder duurzame busi-

nesscases. Een sterke coalitie van bereidwillige en investeringsbereide 

(markt)partijen is wenselijk om een innovatief ecosysteem vorm te kunnen geven. 

Vanwege het bestaan van netwerkeffecten zijn de opkomende datamarkten (data-

verzameling via sensornetwerken en commerciële exploitatie daarvan) gevoelig voor 

marktconcentratie en verticale integratie (netwerkaanbieders zoeken naar nieuwe 

verdienmodellen opwaarts in het lagenmodel). 

• Maatschappelijke opgaven zullen in het geval van meer proactieve rollen gerichter 

gestimuleerd en uitgevoerd kunnen worden. Met name het borgen van specifiek pu-

blieke belangen (privacy en veiligheid burger) vraagt om duidelijke overheidssturing. 

• Lange termijn waardecreatie is nodig om het gewenste ecosysteem te ontwikkelen 

voor het kunnen aantrekken van het juiste talent en bedrijvigheid, waarmee per-

spectief op extra werkgelegenheid kan ontstaan. Een grote realiserende rol voor de 

gemeente kent daarbij substantiële risico’s met kans op verkeerde keuzes en grote 

investeringen. Overheden hebben dit in het verleden pijnlijk ervaren in tal van grote 

ICT-projecten. 

• De financiële implicaties worden vooral gedreven door benodigde investeringen in 

systemen en/of infrastructuur. In kaderscheppende rollen is weliswaar projectfinan-

ciering nodig om de governance voor bijvoorbeeld een open dataplatform te kunnen 

opstellen, maar daar zijn niet de miljoenen euro’s voor nodig, zoals bij infrastruc-

tuurinvesteringen ten behoeve van eigen netwerken. Daar moet namelijk de straat 

open en zijn uitgebreide graafwerkzaamheden aan de orde (zowel voor onder-

grondse als bovengrondse infrastructuur). Wel kost het de gemeente geld om de 

privacy en veiligheid voor burgers en bezoekers van de stad te borgen. Voor het 

leiden en mede uitvoeren van grotere integrale smart city projecten - bijvoorbeeld 

het internationale IRIS-project - is een middelgrote investering nodig in termen van 

capaciteit en proceskosten. De gemeentebijdragen aan dergelijke projecten lopen 

tot in de miljoenen euro’s.  

• De organisatorische uitdaging ligt vooral in het voorkomen van verkokering in de 

aansturing van opgaven en projecten, waarbij proactieve rollen zich beter lenen voor 

een meer integrale benadering, mits wordt uitgegaan van een centrale roadmap of 

masterplan. 

• Digitale connectiviteit ontstaat bij voorkeur vraaggedreven, maar vergt anderzijds 

ook coördinatie vooraf om tot het gewenste aanbod in de stad te komen. Met name 

bij de 5G (IoT-)netwerken vormt het aantal en de locatie van de opstelpunten een 

belangrijk aandachtspunt waarbij (enige) regie vanuit de gemeente gewenst lijkt.  

• Toekomstig werk is zowel gebaat bij de opkomst van nieuwe markten en diensten, 

als bij het aantrekken van voldoende (top-)talent op de arbeidsmarkt. Met name het 

tekort aan gekwalificeerd ICT- en ander technisch personeel baart daarbij zorgen. 

Verder kan bij de meer proactieve rollen gericht gestuurd worden op het voorkomen 

van verdere digitale tweedeling of juist op meer digitale zelfredzaamheid en vaar-

digheden van burgers, patiënten, werknemers en consumenten. 

• Tot slot is de openbare ruimte gediend bij een beheerste groei aan systemen, net-

werken, opstelpunten en overige straatmeubilair. Daarbij dient digitalisering van de 
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openbare ruimte in dienst te staan van de burgers en geen zorgpunt, maar juist een 

impuls te vormen voor de leefbaarheid in de stad.  

Bij marktinterventie door de gemeente (proactieve rollen) dient de mate van marktverstoring 

te worden afgezet tegen het beoogde maatschappelijke belang (voorkomen of repareren van 

marktimperfecties). Vooral bij de opkomende datamarkten verwachten wij geen perfecte 

marktwerking, onder meer vanwege aanwezige netwerkexternaliteiten en beperkte transpa-

rantie. Wettelijk bestaat er enkel legitimatie voor dergelijke overheidsinterventie als de 

markt op het desbetreffende onderwerp faalt.49 Momenteel woedt echter een discussie onder 

economen en transitiedeskundigen in hoeverre het neo-klassieke gedachtegoed nog toerei-

kend is en of er geen sprake is van een ‘transitiefalen’ dat eveneens rechtvaardigt tot 

marktinterventie.50 Frenken en Hekkert (2017) geven hiervoor concrete voorbeelden en aan-

grijpingspunten.  

4.6 Conclusie 

Los van de keuze welke rol het beste past bij de gemeente om de digitaliseringsopgave aan 

te gaan, kunnen we vertrekkend vanuit centrale doelstellingen een aantal ontwerpprincipes 

en uitgangspunten voor verdere smart city ontwikkeling benoemen. Deze uitgangspunten 

luiden achtereenvolgens:  

1. Streef naar een centrale visie op smart city ontwikkeling; 

2. Zorg daarbij voor een open, veilige en integrale aanpak; 

3. Voorkom versnippering, zowel in projecten als in sturing (vermijd verkokering); 

4. Pas innovatieve aanbesteding toe om vroege lock-in van marktpartijen te voor-

komen; 

5. Zoek de samenwerking met ‘coalitions of the willing’; 

6. Laat realisatie digitale connectiviteit vooral leiden door concrete vraag, maar co-

ordineer waar nodig;  

7. Plaats de burger meer centraal bij de prioritering van de opgaven. Hoe ziet toe-

komstige stad eruit waarin inwoners en bezoekers willen wonen, verblijven en 

werken? 

Wanneer we de uitgangspunten vervolgens vertalen naar mogelijke rollen die de gemeente 

kan aannemen bij uitvoering van de digitaliseringsopgaven van de stad, dan ontstaan met 

behulp van het lagenmodel een aantal strategische keuzeopties, elk met eigen voor- en 

nadelen, nader te beoordelen aan de hand van een aantal belangrijke aspecten. 

Hoewel wij de toekomst niet kunnen voorspellen, evenmin als de exacte effecten van ver-

schillende vormen van overheidsinterventie, bieden de uitgewerkt strategische 

keuzeopties/rolscenario’s concrete handvaten voor verder te ontwikkelen beleid. 

Wat opvalt is dat vooral de middelste laag uit het lagenmodel, namelijk het onafhankelijke 

dataplatform en bijbehorende brokersrol voor open data-uitwisseling, een belangrijk aan-

grijpingspunt vormt om de specifieke rol van de gemeente nader invulling te geven. Hoewel 

openheid bij bijvoorbeeld digitale connectiviteit ook aan de orde is, wordt die in principe 

                                                

49 Marktfalen kan aan de orde zijn in het geval van: 1. ongewenste effecten door marktmacht en/of 

informatie-asymmetrie, 2. negatieve of positieve externe effecten of 3. negatieve effecten als gevolg 

van coördinatieproblemen.  

50 Zie Frenken, K. en Hekkert, M (2017), Innovatiebeleid ten tijde van maatschappelijke uitdagingen, in 

In: V. Minten en M. te Pas (red.) Sturen in een Verweven Dynamiek: Perspectieven op complexiteit en 

oriëntaties voor beleid (Den Haag: Ministerie van Economische Zaken), pp. 46-57. Zie ook 

http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/innovatiebeleid-in-tijden-van-maatschappelijke-uitdagingen.  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2017/04/06/essaybundel-sturen-in-een-verweven-dynamiek
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2017/04/06/essaybundel-sturen-in-een-verweven-dynamiek
http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/innovatiebeleid-in-tijden-van-maatschappelijke-uitdagingen
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actief bewaakt door de ACM en is een rol voor de gemeente hierin minder opportuun. Zo 

stelde ACM recent voor de vaste netwerken van KPN én VodafoneZiggo te reguleren.51  

Voor de strategische opties reiken we uitgewerkte voorbeelden aan met bijbehorend afwe-

gingskader. Afhankelijk van de mate waarin de gemeente proactief beleid voor specifieke 

maatschappelijke opgaven wenst te voeren, kunnen we de verschillende onderdelen van de 

rol invulling geven, rekening houdend met de gewenste en verwachte effecten en implicaties. 

Het lagenmodel kan als zodanig bij elke digitaliseringsopgave ingezet worden om daarmee 

ook tot een consistente aanpak en op feiten gebaseerd beleid te komen. 

 

                                                

51  https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-stelt-voor-vaste-netwerken-kpn-en-vodafoneziggo-te-regu-

leren 
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5 Conclusie & beleidsaanbevelingen 

5.1 Inleiding 

De gemeente Utrecht heeft Dialogic gevraagd om kortlopend verkennend onderzoek te doen 

naar de impact van (mogelijke rollen van de gemeente bij) digitalisering binnen verschillende 

zogenoemde opkomende markten op de stad Utrecht. Belangrijke onderdelen van dit onder-

zoek zijn het aanbod van en de vraag naar digitale connectiviteit.  

In het onderzoek hebben we de volgende onderzoeksvragen als vertrekpunt genomen: 

1. Hoe ziet de lokale / regionale digitale infrastructuur er op dit moment kwantitatief 

(capaciteit) én kwalitatief uit?  

2. In hoeverre is de lokale en regionale digitale infrastructuur voldoende ontwikkeld als 

vestigingsfactor voor opkomende markten zoals slimme mobiliteit, eHealth, slimme 

energie, veiligheid en big data? En in hoeverre vormt digitale connectiviteit een be-

lemmering of juist een kans voor ontwikkeling van de genoemde opkomende 

markten?  

3. In hoeverre zijn de lokale condities van de stad Utrecht voldoende geschikt om de 

gewenste transities en doorontwikkeling te faciliteren? 

4. Welke strategische opties heeft de gemeente voor het uitvoeren van haar digitalise-

ringsopgave, welke rollen kan de gemeente aannemen in de verschillende scenario’s 

en hoe kan zij daarin regie voeren?  

5. Wat zijn de belangrijkste te verwachten effecten en implicaties van een aantal sce-

nario’s over ontwikkelingen van digitale connectiviteit in relatie tot de centrale 

opgaven waar de stad Utrecht en de gemeente voor staat?  

Hierna bespreken we allereerst de belangrijkste conclusies (5.2) en sluiten vervolgens af 

met een aantal beleidsaanbevelingen (5.3). 

5.2 Conclusies 

Ad1. Huidige beschikbaarheid lokale / regionale digitale infrastructuur.  

De fysieke infrastructuur is in Utrecht, net als in de rest van Nederland, van hoge kwaliteit. 

In de vergelijking met de andere regio’s is Amsterdam in alle gevallen (mondiaal) koploper 

en volgen de andere grote steden op slechts op kleine afstand. Over de verschillende infra-

structuurcomponenten kan het volgende worden opgemerkt: 

• Glasvezelnetwerken – de zakelijke glasvezelnetwerken zijn binnen de kernen in 

de regio fijnmazig aanwezig en vormen geen belemmering voor de digitalisering.  

• Grootschalige aansluitnetwerken – het consumentenaanbod via DSL en kabel is 

van hoge kwaliteit, waarbij de opwaarderingsmogelijkheden van DSL eerder tegen 

beperking zal aanlopen dan bij kabel het geval is. Glasvezelnetwerken (FttH/FttO) 

zijn alleen uitgerold in de nieuwbouwwijken. In de buitengebieden, met name in 

Utrecht Oost en de omliggende gemeenten, resteert nog een kleine opgave van 

slecht ontsloten adressen. Aansluiting zoeken bij de omliggende gemeenten ligt 

daarbij voor de hand. 

• Mobiele netwerken – binnen de (stads)kern is veel capaciteit van de mobiele net-

werken aanwezig en kan de regio zich goed meten met de vergelijkingsregio’s. 

Landelijk gezien hebben de netwerkeigenaren in de nabije toekomst een uitdagende 

opgave qua netwerkverdichting voor de uitrol van 5G. Met name in de kernen is hier 
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een groot aantal (nieuwe) opstelpunten benodigd. Oplossingen worden gezocht in 

het domein van lantaarnpalen, tram/bushaltes en verkeersregelinstallaties.  

• Datacenters – door de aanwezigheid van verschillende regionale datacenters en de 

korte afstand tot de grote datacenters in de Metropoolregio Amsterdam is er sterk 

en voldoende schaalbaar aanbod om aan de lokale behoefte te voldoen. 

Binnen de bestudeerde onderdelen van fysieke infrastructuur zijn in generieke zin geen knel-

punten vastgesteld. Wel zien we een aantal aandachtspunten op het gebied van 

ondergrondse en bovengrondse infrastructuur. Vooral vanwege de veelheid van aanwezige 

kabels en de regelmatige aanpassingen van bijvoorbeeld straatkasten, is er regelmatig over-

last op straat en bestaat het gevaar van kabelbreuken wanneer de straat open gaat. 

Bij nieuwe stadsontwikkeling kan de toepassing van integrale leidingtunnels uitkomst bieden 

om de druk op de ondergrondse openbare ruimte te beperken. Hiervoor is het zaak om de 

(toekomstige) netwerkeigenaren al vroegtijdig bij de planontwikkeling te betrekken. Een in-

tegrale visie (ofwel masterplan) kan voor de bovengrondse infrastructuur (opstelpunten en 

netwerkapparatuur) eveneens bijdragen aan het tegengaan de ‘verrommeling’ van het 

straatbeeld. 

 Ad 2. Kansen en belemmeringen voor digitale infrastructuur en digitalisering voor opko-

mende markten 

Vanuit de digitaliseringsopgaven van de sectoren energie, mobiliteit en gezondheid en zorg 

kan het volgende geconcludeerd worden met betrekking tot de digitale infrastructuur: 

• Digitale connectiviteit is op zichzelf geen knelpunt voor digitalisering. De markt vult 

de vraag zelf in. Diensten worden steeds meer over generieke vaste en mobiele 

infrastructuren (via internet) aangeboden. C-ITS is hierop een uitzondering; hier kan 

de infrastructuur mogelijk een knelpunt zijn voor een deel van de diensten die vallen 

onder C-ITS, met name als voertuigen in ‘treintjes’ gekoppeld worden.  

• Digitale connectiviteit blijkt in zijn algemeenheid niet zozeer een belangrijke stimu-

lerende vestigingsfactor, maar vooral een ‘dissatisfier’ bij afwezigheid. Echter, in 

specifieke niches binnen opkomende markten kan beschikbaarheid van hoogwaar-

dige digitale infrastructuur - bijvoorbeeld operationele wegkantcommunicatie voor 

slimme mobiliteitsoplossingen (C-ITS) – het verschil maken bij het aantrekken van 

initiatieven en bedrijvigheid. Wel is de gemeente hierbij afhankelijk van het tempo 

van het internationale standaardisatieproces. 

Wanneer we vervolgens de vertaalslag maken naar de digitaliseringsontwikkelingen, dan 

stellen we het volgende vast: 

• Er is urgentie om integraliteit te bevorderen; veel digitaliseringsvraagstukken zijn 

sector-overstijgend en integraliteit biedt kansen voor de stad.  

• Digitalisering is een belangrijke enabler van ontwikkelingen binnen sectoren, en ook 

om de maatschappelijke uitdagingen aan te kunnen gaan.  

• Digitalisering is een belangrijke enabler voor cross-sectorale samenwerking. Vanuit 

de sectoren is er een roep om samenwerking in het digitale domein. Standaardisatie 

(van data-uitwisseling) is hier een belangrijk aandachtspunt, alsook veiligheid en 

privacy. Deze samenwerking kan vorm krijgen in het realiseren van open digitale 

platformen. 

• Digitalisering van de sectoren energie en mobiliteit hebben een impact op de fysieke 

openbare ruimte in de stad Utrecht, waarbij de impact (zowel positief als negatief) 

van mobiliteit het grootst is. Vanuit de gezondheidssector wordt in mindere mate 

impact verwacht, al kan er bij het ontwikkelen van wijken rekening gehouden worden 

met zorg-op-afstand en het langer thuis blijven wonen van ouderen.  



Dialogic innovatie ● interactie 57 

• Door digitalisering zullen rollen van spelers binnen de sectoren veranderen. Ook wor-

den nieuwe rollen ontwikkeld, bijvoorbeeld die van aggregator in het elektriciteitsnet. 

De rol (en aansprakelijkheid) van de overheid verandert ook door de hoeveelheden 

data die (met name bij mobiliteit) ook door publieke wegkantsystemen gegenereerd 

zullen worden. Het veranderen van allerlei rollen en functies in de markt vraagt ook 

vanuit de overheid om bezinning van de eigen rol.  

Ad 3. Lokale condities van de stad Utrecht om de gewenste transities en doorontwikkeling te 

faciliteren 

In generieke zin beschikt Utrecht zowel in de stad als in de regio over voldoende digitale 

connectiviteit. In enkele buitengebieden bevinden zich nog wel enkele infrastructuuropgaven 

(verglazing van zogenaamde witte vlekken).  

Verder zien we in de stad Utrecht een aantal goede voorbeelden waar de gemeente een 

belangrijke rol heeft (gehad) in het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken waarbij 

digitalisering een centrale rol heeft (gehad): 

• LomboxNet (WeDriveSolar) is een vooruitstrevend project dat goed aansluit op de 

beoogde energietransitie-opgave en is door de gemeente goed gefaciliteerd met het 

instellen van een regelvrije omgeving. 

• Binnen het Merwedekanaal-project heeft de gemeente Utrecht de ambitie uitgespro-

ken om MaaS (Mobility-as-a-Service) als integraal onderdeel op te nemen in de 

projectplannen. 

• Utrecht bevindt zich mede door projecten als USEF en IRIS in de voorhoede van de 

digitale ontwikkeling. In het laatste project wordt voor een open dataplatform ge-

bruik gemaakt van een integrale referentie-architectuur van EIPSCC en het city as a 

platform framework vanuit TMforum. Wel verdient dit doorontwikkeling en bredere 

implementatie ten behoeve van een te bouwen generiek open dataplatform voor 

nieuwe / toekomstige projecten. Daarmee zijn dus een reeks gunstige condities ge-

creëerd. 

• De interne gemeenteorganisatie en de aansluiting bij een mogelijk nieuwe gover-

nancerol voor het breder te ontwikkelen dataplatform vragen nog wel om een 

verdere experimenteerfase. 

Ad 4. Strategische opties en rollen van de gemeente in de verschillende scenario’s  

Met de kennis over digitalisering binnen de sectoren en de lokale condities kunnen we mo-

gelijke rollen voor de gemeente definiëren. Om deze vertaalslag te kunnen maken, is het 

ecosysteem voor digitalisering in een drielagenmodel gevat. Wat hierbij opvalt, is dat vooral 

de middelste laag uit het lagenmodel een belangrijk aangrijpingspunt vormt om de specifieke 

rol van de gemeente nader invulling te geven. Het betreft de onafhankelijke brokersrol en 

het bijbehorende dataplatform voor (open) data-uitwisseling.  

De strategische opties reiken hiervoor uitgewerkte voorbeelden aan met bijbehorend afwe-

gingskader. Afhankelijke van de mate waarin de gemeente proactief beleid ten aanzien van 

specifieke maatschappelijke opgaven wenst te voeren, kunnen de verschillende onderdelen 

van de rol invulling krijgen, rekening houdend met de gewenste en verwachte effecten en 

implicaties. Het lagenmodel kan als zoals zodanig bij elke digitaliseringsopgave ingezet wor-

den om daarmee ook een consistente aanpak en op feiten gebaseerd beleid te komen. 

Wanneer we de vijf uitgangspunten voor smart city projecten (integraliteit, minimaal effici-

ente schaal, systeemoptimalisatie, cross- of trans-sectorale samenwerking en openheid) 

vertalen naar mogelijke rollen die de gemeente kan aannemen bij uitvoering van de digita-

liseringsopgaven van de stad, dan ontstaan met behulp van het lagenmodel een aantal 
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strategische keuzeopties, elk met eigen voor- en nadelen, nader te beoordelen aan de hand 

van een aantal belangrijke aspecten. 

 

Figuur 18. Vier gemeenterollen in digitaal ecosysteem 

Ad 5. Belangrijkste te verwachten effecten van een aantal scenario’s over ontwikkelingen 

van digitale connectiviteit in relatie tot de centrale opgaven van de stad Utrecht 

De volgende tabel toont in de twee linker kolommen ‘primaat bij markt’ en ‘faciliterend’ een 

beeld van uitkomsten die passen bij een reactief en voorwaarde-scheppend beleid, terwijl de 

rechterhelft ‘regisserend’ en ‘realiserend’ vooral effecten en implicaties laat zien van proactief 

beleid. 
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Tabel 3: Indicatie van te verwachte effecten en implicaties van een viertal keuzeopties 

5.3 Beleidsaanbevelingen en vervolgstappen 

De markt in de opkomende data-economie kent nog veel versnippering in de vorm van kleine 

‘smart city initiatieven’ waarin individuele businesscases prevaleren die nog niet leiden tot 

de gewenste duurzame transities. Een regisserende overheid, kaderstellend en denkend van-

uit lange termijn waarde, kan allerlei marktimperfecties voorkomen in de nu nog opkomende, 

ongereguleerde data-economie (onder meer verrommeling openbare ruimte, suboptimaal 

systeemgebruik, stokkende opschaling van nieuwe diensten, dominantie van grote spelers 

en zorgen over het gebruik en eigenaarschap van (persoons)data). 

5.3.1 Digitale connectiviteit 

De bestaande hoogwaardige breedbandnetwerken (zowel bekabelde als mobiele) zijn binnen 

de stad fijnmazig aanwezig en vormen op zich geen belemmering de komende tien jaar voor 

digitalisering en de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, met uitzondering van 

Utrecht Oost en enkele witte vlekken in het buitengebied waar nog een kleine opgave ligt. 

De huidige mobiele connectiviteitsnetwerken wacht een grote opgave rond 2020, als er voor 

de uitrol van 5G een grote netwerkverdichting nodig is, die flinke verrommeling van de open-

bare ruimte tot gevolg kan hebben, vooral als die niet nader gecoördineerd wordt.  

De uitrol van 5G kan anderzijds kansen bieden om tot meer systeemoptimalisatie te komen 

en om met investerende partijen marktimperfecties (suboptimaal gebruik van opstelpunten 

en andere infrastructuren) te voorkomen. Zo kan de stad wenselijke producten en diensten 

ontwikkelen, mits de overheid die lokale vraag beter dan nu weet te formuleren.  
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Digitale connectiviteit is in zijn algemeenheid niet zozeer een belangrijke stimulerende ves-

tigingsfactor, maar vooral een ‘dissatisfier’ bij afwezigheid. 

5.3.2 Open en onafhankelijke dataplatform(en) 

Een integraal digitaal ecosysteem voor IoT-toepassingen is er nog niet, maar de urgentie 

daarvoor neemt snel toe. Het ontbreekt nu vooral aan open en integrale dataplatformen met 

adequate governance. Duidelijke kaders vanuit de gemeente zijn wenselijk om de publieke 

en private partners duurzaam te laten samenwerken aan de digitaliseringsopgave en de be-

langen van de burger daarbij te borgen.  

5.3.3 Roadmap Digitalisering 

Het gepresenteerde lagenmodel en de strategische keuzeopties met bijbehorende implicaties 

vormen een belangrijke uitkomst van deze studie en zijn in te zetten bij een aantal vervolg-

stappen. Als volgende stap zou de gemeente met behulp van het lagenmodel en 

verschillende use cases een Roadmap Digitalisering kunnen opstellen. Deze Roadmap 

moet het karakter krijgen van een Grand Design, met een duidelijk integrale aanpak en 

richtlijnen voor de verschillende smart city activiteiten van de gemeente en stakeholders. In 

de Roadmap digitalisering kan met de volgende agendapunten worden gestart om te komen 

tot het gewenste ecosysteem voor innovatieve IoT-toepassingen. Hoewel de keuze voor de 

specifieke rol van de gemeente (van reagerend tot realiserend) uiteraard aan de politiek en 

het bestuur is, adviseren wij voor deze agenda te starten vanuit een meer proactieve, bij 

voorkeur regisserende rol. 

Roadmap agenda: 

1. Stel – mede op basis van de uitkomsten uit deze studie - de uitgangspunten en 

centrale digitaliseringsopgaven vast voor de gemeente Utrecht en werk aan een 

innovatief en integraal ecosysteem voor IoT-toepassingen in de stad en bepaal de 

rol die de gemeente op zich wil nemen. 

2. Bepaal de lopende en toekomstige ‘use cases’ voor smart city projecten die ge-

meente actief wil stimuleren/ondersteunen. Kies hierbij voor voldoende 

schaalgrootte en lange termijn perspectief (zie ontwerpuitgangspunten in paragraaf 

5.3.2).  

3. Ontwikkel en implementeer kaders en bouwstenen voor een open dataplatform, 

eerder in de vorm van een set regels en (ontwerp)afspraken dan in de vorm van een 

gecentraliseerde fysieke dataopslagfaciliteit voor alle opkomende markten. Het be-

treft primair de condities waaronder data al of niet uitgewisseld, gebruikt en bewerkt 

mogen worden. Definieer en organiseer daarbij onafhankelijk toezicht (onafhanke-

lijke data-broker) waarmee het belang van de burger maximaal geborgd wordt. 

Hierbij kan worden voortgebouwd op referentiemodellen uit lopende projecten (IRIS 

/ EIPSCC). 

4. Stel in samenwerking met de markt een masterplan netverdichting op voor ge-

deeld gebruik van 5G-opstelpunten voor mobiele communicatie en IoT-sensoren 

om wildgroei en onnodige overlap van systemen en netwerken in de toekomst te 

voorkomen. 

5. Organiseer met marktpartijen en andere stakeholders een ‘coalition of the willing’ 

om de Roadmap uitvoering te geven. 

6. Werk de governancerol voor de gemeente uit en alloceer het benodigde budget 

voor het faciliteren of uitvoeren van de digitaliseringsopgaven.  
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5.3.4 Aandachtspunten en uitgangspunten bij uitvoering Roadmap Digitalisering 

1. Denk in lange termijn gemeenschappelijke waardesystemen in plaatst van tra-

ditionele individuele businesscases. Denk hierbij aan afrekenen per km minder file 

of per KWh minder verbruikte energie en afname huisartsenbezoek of ziekenhuisop-

name. 

2. Stel ambitieuze en meetbare doelen en voorkom te vrijblijvende doelstellingen 

(voorkom transitiefalen); 

3. Ga met een integrale aanpak versnippering tegen, zowel in projecten als in sturing 

(vermijd verkokering); 

4. Pas innovatieve aanbesteding toe om een vroegtijdige lock-in van marktpartijen 

te voorkomen; 

5. Schep kader voor naleven van standaardisatie, certificering, open API’s, pri-

vacy en veiligheid. 

6. Betrek de burger/inwoner/consument in de quadruple helix binnen projecten. 

7. Laat de realisatie van digitale connectiviteit vooral vraaggestuurd zijn (zowel bij 

benutten van kansen als het oplossen van knelpunten).  

8. Blijf continu leren en experimenteren (nieuwe innovatiecultuur in de stad). Waar-

decreatie moet hierbij voor alle partijen een uitgangspunt zijn. 
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Bijlage 1. Geïnterviewden 

1. Joris Duindam – JCDecaux  

2. Jurjen Veldhuizen – Huawei  

3. Jan van Alphen – UMC Utrecht 

4. John Hodemaekers – Stedin 

5. Nico Baken – KPN en TU/e 

6. Ton Veldhuyzen en Roel Willemsen – KPN 

7. Vincent van Mierlo – Eurofiber  

8. Ron Bos, Jeroen Walschot, Constant Botter – Gemeente ‘s-Hertogenbosch 

9. Corien van Berlo – Smart Homes  

10. René Visser en Marcel Kool – Ziggo  

11. Willem Koeman en Zef Hemel– Amsterdam Economic Board 

12. Henri de Bekker – Gemeente Helmond  

13. Dave Vernooij – Dura Vermeer 

14. Michaël van Boheemen – The People Group 

15. Sieb van der Weide – gemeente Utrecht 

16. Thomas Kruse – gemeente Utrecht 
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