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Op dinsdag 20 mei 2014 heeft de bijeenkomst Smart Cities – Call for 
Commitment plaatsgevonden. De G32 Werkgroep Europa organiseerde 
deze bijeenkomst, met ondersteuning van de Digitale Steden Agenda, 
Platform31 en VNG.  
 
Via dit bericht informeren wij u over de opbrengsten van deze middag en 
het vervolg. De Call for Commitment is inmiddels ingediend, op basis van 
de door u ingebrachte inhoud.   
 
Drie inleidende presentaties ter inspiratie 
De aftrap werd gedaan door moderator Johan Bouwmeester (Smart 
Society, gemeente Almere en tevens Sherpa bij het European Innovation 
Platform Smart Cities & Communities). 
 
Vervolgens ging Bas van den Barg (senior beleidsmedewerk Europa, VNG) 
in op de Urban Agenda en de relatie met de Europese Smart City-agenda.  
 
Smart Cities zijn een coproductie van overheid, maatschappelijke 
instellingen, inwoners en bedrijven. AkzoNobel loopt hierbij voorop. 
Rinske van Heiningen (Senior Manager European RD&I Affairs en sherpa 
bij het EIP SCC) is ingegaan op de vraag waarom AkzoNobel actief 
meedoet. Tevens heeft zij de Call for Commitment toegelicht.  
 
 
  

Workshops: Energie & Duurzaamheid, Mobiliteit en Zorg 
Uitgangspunt voor de workshops was de Call for Commitment. De 8 
‘horizontals’ die van belang zijn voor Smart City-projecten: 
 
 - focus op inwoners; 
 - beleid en wetgeving; 
 - geïntegreerde planning; 
 - kennisdeling; 
 - indicatoren; 
 - open data; 
 - standaarden; 
 - verdienmodellen, aanbesteding en financiering.  
 
In de workshop Energie & Duurzaamheid werd gesproken over de 
stedelijke opgave om steden leefbaar te houden. Een vraag die gesteld 
werd: weten de alle steden wat hun startpunt is en waar ze naar toe 
willen? En: kijken en leren ze daarbij ook van andere steden? Er is 
gesproken over de waarde van Smart Grids en duurzaamheid in relatie tot 
nieuwbouw én de bestaande gebouwde omgeving.  
 
Tijdens de workshop Mobiliteit is met name gesproken over kansen. 
Kansen voor bedrijven om te komen tot  integrale mobiliteitsoplossingen. 
Als voorbeeld kan de ontwikkeling van de Spoorzone in Delft dienen. Dit 
wordt een knooppunt van stromen: treinen, bussen, fietsen, studenten, 
toeristen, taxi’s en een nieuwe woonwijk. Maar een deelauto en een NS-
fiets moeten via andere systemen gereserveerd worden. Kan dat niet 
slimmer? De G32 gemeenten kunnen een schaalgrootte bieden die ideaal 
is voor proeftuinen. Rondom diverse thema’s kunnen de koplopers de 
andere gemeenten inspireren.  en de kracht van standaarden, om 
oplossingen in meerdere gemeenten tegelijk te kunnen implementeren.  
Steden hebben maatschappelijke uitdagingen, bedrijven, inwoners en 
kennisinstellingen de oplossingen! 
 



 

Tot slot werd in de 
workshop Zorg gestart 
met een aantal 
voorbeelden uit steden. 
Het bedrijfsleven in 
Almere was 
bijvoorbeeld 
initiatiefnemer van de 
netwerksamenwerking. 
Drijfveer: in tijden van 
grote transities, hebben 
netwerkpartners elkaar harder nodig dan ooit. Uit de lessen van de 
Brainport Regio met een vergelijkbare Call for Commitment (European 
Innovation Platform Active and Healthy Ageing) blijkt dat het tijd kost om 
de juiste partners te vinden en dat concrete projecten en producten door 
gebruik te maken van living labs sneller en beter naar de markt kunnen 
worden gebracht. De gemeente Haarlem is gestart met BUUV. BUUV is 
een sociale & digitale marktplaats. Het is een tool voor en door bewoners 
om bij te dragen aan een goede afstemming van informele zorg, in de 
gedachte van de participatiesamenleving. Tot slot werd er nog een 
verbinding gemaakt met de andere twee onderwerpen. Opgave is om de 
gebouwde omgeving zodanig in te richten dat een huis duurzaam is: 
zowel energiezuinig als een huis waar mensen zo lang mogelijk thuis 
kunnen blijven wonen. Ook de bereikbaarheid van (zorg)voorzieningen 
wordt een steeds belangrijker thema.  

 
Slotwoord: Marijke van Hees (Digitale Steden Agenda, G32) 
Marijke van Hees sloot de middag af. Zij benadrukte het belang om elkaar 
te ontmoeten en gezamenlijk energie te blijven stoppen in de Smart City-
agenda. Vanuit sociaaleconomische doelen is het belangrijk om ons 
verbinden aan de opgaven waar de G32 steden voor staan. We kunnen 
daarbij de Call for Commitment gebruiken om ons eigen netwerk te 
versterken en de slag te maken naar concrete projecten.  
 
Vooruitblik 
Er was voor de nieuwe bestuurders van de G32-gemeenten op 12 en 13 
juni een bijeenkomst, waarbij ook het onderwerp Smart Cities en de Call 
for Commitment de nodige aandacht heeft gekregen. Op het moment dat 
wij horen dat onze Call for Commitment is gehonoreerd, zullen wij u 
vanzelfsprekend berichten.  
 
Dank voor uw deelname 
Wij willen alle deelnemers hartelijk danken voor hun inzet en 
betrokkenheid en graag tot een volgende keer! 

 
 
 

 


