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VOORWOORD FRANK
LIVING LAB ALS VOORBEELD
Rotterdam heeft de ambitie om in 2025 de digitale voorbeeldstad
te zijn. Dit wil zeggen dat Rotterdam digitalisering op de meest
verstandige wijze inzet voor de fysieke, maatschappelijke en
economische opgaven van de stad. Met als uitgangspunt een
win-win situatie voor bewoners, bedrijven, kennisinstellingen en
overheid. Dat lijkt een utopie, in een wereld waar de big tech
regeert. ‘Dus een Living Lab Sensible Sensor’, zou je zeggen.
En zo is het gegaan. Een experiment met digitale toepassingen,
het gesprek aangaan met bewoners, en ontdekken wat de waarde
is voor bewoners, bedrijven, kennisinstellingen en uiteraard voor
de gemeente Rotterdam. Wat zijn de verschillende rollen, wat werkt
wel, en wat werkt niet. Welke infrastructuren heb je nodig en hoe
werken we samen?
En dat in een omgeving die eigenlijk nog heel traditioneel denkt en
met digitale veranderingen die soms nog overrompelen. Dat maakt
dat toepassing van de digitale mogelijkheden in de dagelijkse
omgeving vragen oproept: zien we wat er gebeurt (nee, want
digitaal is eigenlijk onzichtbaar), wat er nog op ons afkomt
(hé, we zitten midden in een digitale transitie), hoe verhoudt de
overheid zich daar tegenover (en is die in staat om zo snel mee
te veranderen)?

FRANK VIEVEEN
PROGRAMMAMANAGER SMART
CITY & DIGITALE ECONOMIE
INITIATOR & STUURGROEPLID
LIVING LAB SENSIBLE SENSOR
REYEROORD

LIVING LAB SENSIBLE SENSOR

Het Living Lab is maar een kleine schakel om bewustzijn op te
bouwen over een aantal van de digitale mogelijkheden, om te laten
zien dat we als overheid een rol hebben in de digitaliseringsgolf,
om te experimenteren wat werkt en wat niet, en om gewoon te doen
in plaats van achter een bureau te bedenken hoe de wereld eruit
zou moeten zien (de onmogelijk maakbare wereld).

Ondanks corona hebben we met wat vertraging belangrijke stappen
kunnen zetten en daar ben ik heel erg trots op! Een klein team
dat in het bestaande Living Lab Reyeroord de digitale component
heeft toegevoegd en dat tot een succesvolle en onmisbare case
heeft gebracht. Als initiator en stuurgroeplid heb ik het Living Lab
van zaadje tot jonge boom zien groeien, als waardevol onderdeel
van het Smart City programma. In de tussentijd heb ik gezien dat
de organisatie wel wil bewegen, maar daar ook nog zijn weg in
moet vinden. Van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam
noemen ze dat toch?

“ONDANKS CORONA HEBBEN
WE MET WAT VERTRAGING
BELANGRIJKE STAPPEN
KUNNEN ZETTEN EN DAAR
BEN IK HEEL ERG TROTS OP!”
Het Living Lab heeft aangetoond dat digitaliseringsopgaven echt
integraal moeten worden aangepakt. De organisatiestructuur is
maar een harkje, het gaat om samenwerking vanuit verschillende
disciplines. En dat lijkt zo simpel, maar dat is het niet. Daarom zeg
ik altijd dat de Smart City benadering geen technische, maar een
organisatorische opgave is. Dit is één van de vele stappen die de
gemeente aan het maken is. Er is nog veel te doen om te komen tot
de digitale voorbeeldstad. Ik heb er alle vertrouwen in dat het Living
Lab één van de vele bouwblokken zal zijn om dat in 2025 mogelijk
te maken, en hopelijk hebben we nog vele opvolgende living labs
om nieuwe bouwstenen (zowel fysiek als organisatorisch) te creëren.

VOORWOORD ROB
SLIMME SENSOREN VERSTANDIG
INZETTEN IN DE WIJK
Sensoren zijn slimme apparaten. Maar dat wil niet zeggen dat we
(gemeenten en bedrijven) sensoren ook altijd slim of verstandig
inzetten. In dit Living Lab zijn we op zoek gegaan naar de
voorwaarden voor het verstandig gebruik van sensoren in de
openbare ruimte. Dat betekent dat we de sociale context voorop
hebben gesteld en de techniek daar een afgeleide van is. Een deel
van de activiteiten speelde zich daadwerkelijk af in Reyeroord. De
wijk als laboratorium waar echte mensen leven met meningen en
wensen. Reyeroord staat daarbij, zonder afbreuk te doen aan de
eigenheid van verschillende wijken, synoniem voor alle wijken in
Rotterdam en die van de omringende gemeenten. De lessen kunnen
vertaald worden naar andere delen van de stad.
Dit document is bedoeld voor professionals van gemeenten en
kennisinstellingen en heeft als doel om mensen, projecten en ideeën
met elkaar te verbinden, zodat we met elkaar kunnen leren over
het vormgeven van de Smart City. De boodschap is dan ook om
elkaar op te zoeken. Het document is geen eindrapport dat volledig
is of een alomvattend eindoordeel geeft. Het nodigt de lezer uit om
contact op te nemen met de initiatiefnemers, nieuwe trajecten te
starten of lessen te delen.

ROB SCHMIDT
PROJECTMANAGER SMART
CITY & DIGITALE ECONOMIE
PROJECTMANAGER LIVING LAB
SENSIBLE SENSOR REYEROORD
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Dank aan de bedrijven, instellingen en collega’s die, soms al in een
vroeg stadium, dit Living Lab met ons zijn aangegaan. Zonder dat
we al helemaal wisten welke kant het op zou gaan. Daarvoor is de
(financiële) bijdrage van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag
(MRDH) ook onontbeerlijk geweest. Het heeft ons in staat gesteld
om vele collega’s te helpen en bouwstenen toe te voegen aan hun
traject, bijvoorbeeld voor het opstellen van een brochure,

het inhuren van expertise of het beschikbaar stellen van uren
voor data-analyse. In dit document passeren meer dan twintig
verschillende trajecten de revue.

“EEN LIVING LAB IS GEEN
PROJECT OF PROGRAMMA
MET EEN DUIDELIJKE SCOPE
EN RESULTAAT. LEREN EN
ONTWIKKELEN STAAN
CENTRAAL.”
Dit document markeert het (voorlopige) einde van het Living Lab
Reyeroord, in zijn huidige vorm. In de periode tot aan de zomer
van 2021 gaan we nadenken over het vormgeven van het vervolg.
Gaan we verder en zo ja, hoe? Want we zijn nog lang niet klaar.
Het sensorenregister is nog in de maak en het strategie document
is ook nog niet af. Met andere woorden: nog niet alles is gelukt of
gelukt binnen de tijd van dit Living Lab.
Kortom waarom het Living Lab Sensible Sensor Reyeroord?
Niet om met behulp van techniek een nog slimmere sensor te
ontwikkelen. Maar wel om via gebruikerservaringen voorwaarden
te creëren, zoals standaarden, kaders en specificaties, om op
een verantwoorde wijze om te gaan met sensoren in de
openbare ruimte.

VOORWOORD BRITT
DE METROPOOLREGIO
ROTTERDAM DEN HAAG
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag onderkent dat
digitalisering een belangrijke voorwaarde is voor economische
innovatie. Denk bijvoorbeeld aan zelfrijdende voertuigen, drones
en slimme lichtmasten. De 23 gemeenten werken daarom samen
aan het creëren van de juiste randvoorwaarden voor digitalisering
en dragen bij aan het realiseren van proeftuinen om digitale
infrastructuur en toepassingen te testen.
In proeftuinen, zoals Living Lab Sensible Sensor Reyeroord, leert
de regio via de hink-stap-sprong methode. Eerst wordt kleinschalig
getest in een gecontroleerde, veilige omgeving. Vervolgens worden
succesvolle toepassingen opgeschaald in de regio. Op deze
manier kunnen gemeenten leren en innoveren zonder zelf hoge
kosten te maken.

De vraagstukken die in Living Lab Sensible Sensor Reyeroord
worden behandeld, zijn interessant voor alle gemeenten binnen
de metropoolregio Rotterdam Den Haag. Zij hebben of krijgen
namelijk allemaal te maken met vragen rondom de impact van
sensortechnologie op bewoners en welke zaken geregeld moeten
worden voordat je die technologie gaat toepassen in een wijk.
Denk bijvoorbeeld aan de beveiliging van data en bescherming
van privacy.
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag is Living Lab Sensible
Sensor Reyeroord dan ook dankbaar voor de waardevolle lessen
die in dit lab zijn opgedaan. Hierdoor kan de regio nog een
stukje beter inspelen op de kansen die digitalisering biedt voor
de innovatieve economie.

“DE REGIO LEERT VEEL VAN
DE ERVARINGEN DIE IN
PROEFTUINEN ZOALS LIVING
LAB SENSIBLE SENSOR
REYEROORD OPGEDAAN
WORDEN. HET IS BELANGRIJK
DAT DE KENNIS DIE GEMEENTE
ROTTERDAM OPDOET OVER
GEMEENTEGRENZEN HEEN
GAAT, ZODAT SUCCESVOLLE
INNOVATIES REGIONAAL
OPGESCHAALD KUNNEN
WORDEN.”

BRITT DOORNEKAMP
PROJECTLEIDER
DIGITALISERING MRDH
PARTNER VAN LIVING LAB
SENSIBLE SENSOR REYEROORD
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1.1
LIVING LAB SENSIBLE SENSOR REYEROORD IN GETALLEN.
SAMENWERKING MET MEERDERE PARTIJEN

21
BEDRIJVEN

19

5

45

KENNISINSTELLINGEN

PROFESSIONALS
EN VELE ANDEREN!

TRAINEES EN
STAGETRAJECTEN

211

DEELNEMERS DIE 1 OF MEERDERE WEBINARS BIJGEWOOND HEBBEN. AANTAL
AANMELDINGEN PER WEBINAR:

77 			

Participatie & Design

105			 Technische Toepassingen
PROJECTEN

105			Wet- en Regelgeving

PILOTS EN ACTIVITEITEN

93			Sensorarchitectuur

IN GESPREK MET BEWONERS:

148			Living Lab Conclusies en vooruitblik

30 IN 5 PARKSESSIES
10 IN DIEPTE-INTERVIEWS
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1.2
SAMENVATTING.
Living Lab Sensible Sensor Reyeroord
Het Living Lab Sensible Sensor Reyeroord is medio 2019 gestart
vanuit de bestuurlijke ambitie Rotterdam Digitale voorbeeldstad
2025 en de behoefte om de wensen van burgers centraal te
stellen bij de ontwikkeling van de Smart City. In een plan van
aanpak hebben we onszelf vragen en uitdagingen gesteld
over de digitaliserende stad. Denk daarbij aan de waarde van
sensortechnologie voor bewoners, toepassingen inzetten vanuit
behoeften en de landelijke uitwisselbaarheid van systemen.
Belangrijk daarbij was om, in co-creatie vanuit diverse vakgebieden
en met bewoners, ervaring op te doen met sensoren. Aangezien
digitalisering niet ophoudt aan de rand van de stad is de
voorwaarde opgenomen lessen en resultaten te delen met de
metropoolregio, om samen te leren en stappen te maken.

Binnen het thema Participatie & Design zijn we het gesprek met
bewoners aangegaan via kunstenaars en designers. Zo kregen we
niet alleen meer en vaak andere dingen te horen, maar heeft dit ook
geleid tot nieuwe ontwerprichtlijnen.

De trajecten over Wet- & Regelgeving hebben kaders opgeleverd
voor de inkoop en het gebruik van algoritmen en het vergunnen van
Smart City toepassingen. Waarbij we gestart zijn om de waarden
te achterhalen die ten grondslag liggen aan de Smart City en het
opstellen van juridische kaders.
Binnen het thema Sensorarchitectuur hebben we gewerkt aan
regionaal (en landelijk) uitwisselbare referenties voor het aansluiten
van sensortoepassingen in de wijk op de architectuur (afspraken
over data, hard- & software) van de gemeente.
Bij de conclusies hebben we nagedacht over het vervolg van het
Living Lab en de vraag hoe we de geleerde lessen en innovaties
onder kunnen brengen in het primaire proces van de diverse
vakafdelingen. Achterliggende opgave daarbij is de vraag welke
organisatievorm het beste past bij het grootschalig uitrollen en
beheren van toepassingen, zonder daar nu al direct een pasklaar
antwoord voor te hebben.

Begin 2021 zijn we de lessen binnen de diverse trajecten op gaan
halen, ongeacht of een traject al afgerond was of niet. We hebben
niet alleen naar het projectresultaat gekeken, maar met name naar
wat we van het project of de pilot (tot nu toe) konden leren. Zowel
in positieve als in negatieve zin. Hoewel dit document een mooie
etalage is, is het niet bedoeld als lofzang op alles wat goed gegaan
is. Zo is een project voor geluidsmeting op pleinen vroegtijdig
gestrand door een niet gehonoreerde subsidieaanvraag bij het Rijk.
Argumentatie daarbij was de onzekerheid over de maatschappelijke
reikwijdte van het plan en de financiële bijdrage van het consortium
van aanvragende gemeenten.
In maart en april 2021 hebben we de lessen in vijf thematische
webinars gedeeld. Het aantal aanmeldingen en de deelname
heeft ons blij verrast. Collega’s vanuit diverse disciplines en
opleidingsinstellingen zoals de Hogeschool Rotterdam, hebben het
podium genomen en zijn in discussie gegaan met de deelnemers.
Van sessie één en vijf is een kort videoverslag gemaakt.

De korte videoverslagen van de webinars één en vijf
zijn te vinden op de webpagina van het Living Lab
www.ondernemen010.nl/LivingLabSensibleSensor

1.2 SAMENVATTING

Met een financiële bijdrage van de MRDH zijn we in de herfst van
2019 van start gegaan om mensen en projecten samen te brengen
onder de tijdelijke kapstok van het Living Lab. Dit heeft geresulteerd
in zo’n twintig verschillende pilots, projecten en activiteiten verdeeld
over vijf thema’s.

Bij Technische toepassingen hebben we daadwerkelijk sensoren in
de wijk Reyeroord toegepast in de groenstrook en bij de speeltuin.
De verschillende sensoren en de data-analyse leverden bruikbare
inzichten op over de toepasbaarheid van bepaalde technieken en
het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.
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Beeldverslagen van de webinars
Van alle sessies is een verslag gemaakt in de vorm van een
infographic. Deze infographics zijn opgenomen aan het eind van
ieder hoofdstuk van de betreffende thema’s in dit document.
Zo geeft de infographic op pagina 40 een beeld van het gesprek
dat kunstenaars en designers voerden met bewoners over de impact
van digitalisering in hun wijk en handvatten aan ambtenaren om dit
gesprek nog beter te voeren.
De tweede infographic (pagina 60) schets een korte kennismaking
met vier concrete toepassingen. Behandeld zijn twee specifieke
technologieën (infrarood en de mmWave sensoren) en twee
toepassingen rondom slimme (licht)masten, namelijk de CENT-R en
telemanagement.
De derde infographic (pagina 78) geeft een beeld van de
presentaties uit de juridische sessie over de modelverordening, de
inkoopvoorwaarden, de voorwaarden voor open datagebruik en
de maatschappelijke waarden van de Smart City.
De vierde infographic (pagina 94) geeft een samenhangend beeld
van de benodigde IT- architectuur. In de tekening is aandacht
voor de spelregels en principes die data, informatie, sensoren en
Enterprise Architecturen met elkaar verbinden.

Van de vijf sessies is een overall infographic gemaakt.
Deze infographic, zie de volgende pagina, toont de projecten,
de thema’s, de route naar het trekken van conclusies en het delen
van lessen via de webinars en het opschalingsvraagstuk naar de
organisatie toe. De geleerde lessen, in de cirkel in het midden
van de tekening, zijn voorzien van een tekstuele toelichting
onderaan de tekening. De tekening en de lessen zijn de laatste
sessie overhandigd aan representanten van de MRDH en
de gemeente Rotterdam.
De lessen worden inhoudelijk toegelicht in
hoofdstuk 6: Conclusies en Vooruitblik.
De infographics zijn te downloaden van
www.ondernemen010.nl/LivingLabSensibleSensor
Voor meer informatie over de infographics of het Living
Lab Sensible Sensor Reyeroord kan contact opgenomen
worden met
r.schmidt@rotterdam.nl

1.2 SAMENVATTING

De vijfde infographic (pagina 100) geeft in een tijdlijn het
gesprek weer dat we in de afsluitende sessie hebben gevoerd
met keynote spreker Mario Kieft en betrokken afdelingshoofden
en leidinggevenden vanuit Rotterdam en de MRDH over het
opschalingsvraagstuk. Het centrale thema daarbij was hoe
innovaties in het veld te verbinden zijn met de werkelijkheid van
planningsstructuren en macht in de bestaande organisatie.
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1.3
OPZET LIVING LAB
SENSIBLE SENSOR REYEROORD.
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6.
DIGITALE VOORBEELDSTAD

de wijk Reyeroord
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Plan van aanpak
Doel van het Living Lab was de wijk Reyeroord in te zetten
als testlocatie voor sensoren waarbij niet alleen de technische
randvoorwaarden bepaald werden, maar juist ook de sociale
randvoorwaarden. Denk hierbij aan de dialoog met bewoners
over het toepassen van sensoren in de directe omgeving. Sociale
aspecten die daarbij onderzocht zijn, zijn bijvoorbeeld de
waarde van sensortechnologie voor bewoners en het vraag en
behoefte gestuurd inzetten daarvan. Technische aspecten ging
over de landelijke uitwisselbaarheid van systemen en toepassingen
en het opdoen van ervaring met informatiemanagement in de
publieke ruimte. Op het sociaal technisch vlak hebben we het dan
bijvoorbeeld over het creëren van balans tussen toegankelijkheid
van (open) data en het vertrouwen van burgers.
Naast die aspecten waren dit de vragen die we ons op voorhand
hebben gesteld:
• Hoe worden sensoren en sensortoepassingen ervaren?
D.m.v. user experience onderzoek in co-creatie met andere
vakgebieden en bewoners.
• Welke informatie willen bewoners hebben over sensoren in hun
omgeving?
• Welk inzicht in de verzamelde data willen bewoners en op
welke manier kan deze het beste ontsloten worden voor
bewoners?
• Wat doet datagedreven werken met sociale structuren?
• Nader te definiëren vraagstukken rondom privacy en ethiek.

&
04 WETREGELGEVING

05 SENSOR
ARCHITECTUUR

1.3 OPZET LIVING LAB SENSIBLE SENSOR REYEROORD

Infographic
Zoals de infographic (1.1) toont, liepen er zo’n twintig projecten,
pilots & activiteiten in de periode van september 2019 t/m juni
2021. Het Living Lab is in vijf thema’s en zes fasen opgedeeld.
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De beantwoording van de vragen zal in een aantal deliverables
worden opgeleverd.

Op basis van het plan van aanpak heeft de Metropoolregio
Rotterdam Den Haag een financiële bijdrage geleverd onder
voorwaarde dat de lessen uit het Living Lab actief zullen worden
gedeeld met de MRDH-gemeenten.

KERNTEAM
• Irma van Bergen Bravenboer – Adviseur basisinformatie
• Elke van Waalwijk van Doorn – Strategie & Ondersteuning –
team innovatie
• Sandra Weerdenburg – Communicatieadviseur
• Rob Schmidt – Projectmanager Smart City & Digitale Economie

1.3 OPZET LIVING LAB SENSIBLE SENSOR REYEROORD

I. Ontwikkelen van standaarden en specificaties voor hardware,
beheer en onderhoud van Smart City infrastructuur, waarin
sensoren in combinatie met digitale infrastructuren en
dataverwerkingsprocessen worden gecombineerd.
II. Ontwikkelen van juridische, (data)privacy en security kaders
voor Smart City infrastructuren en dataplatformen.
III. Kaderstellende aanbesteding en inkoopvoorwaarden die
generiek te gebruiken zijn voor publieke inkooptrajecten.
IV. User experience van sensoren en sensortoepassingen in
co-creatie met andere vakgebieden en bewoners.
V. De punten 1 t/m 4 documenteren en pro-actief delen met de
regio via verschillende platformen en media.

Organisatie
Voor de uitvoering van het plan is een organisatie ingericht met een
stuurgroep en een kerngroep. Waarbij de kerngroep de uitvoering
van het Lab heeft begeleid en de stuurgroep in praktijk m.n. heeft
gefunctioneerd als klankbord voor de richting, interne afstemming en
besluitvorming.

Het kernteam heeft op tijdelijk basis ook ondersteuning
gekregen van:
• Hidde Kamst - trainee
• Mijke Kolbrink - trainee
• Alma Rasidkadic - Informatieadviseur
• Ellen Debats - VNG
STUURGROEP
• Frank Vieveen – Programmamanager Smart City & Digitale
Economie
• Edward Nuiten – Enterprise architect
• Jane Hermans van Ree – Assetmanager, Programmaleider
Rotterdam 3D
• Jos Maessen / Peter de Kleine – Programmamanager
Datagedreven Werken
• Luuk van de Burg – Projectmanager Reyeroord+
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2.1
KLIK!
IMPACTLAB.
WAT WILLEN BEWONERS WETEN
OVER SENSOREN IN DE STAD?

KLIK! DESIGN RESEARCH IN REYEROORD.
DOOR: ESMERALDE MARSMAN, ELKE WENNEKERS, ELKE VAN WAALWIJK VAN
DOORN, IRMA VAN BERGEN BRAVENBOER.
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WAT WILLEN BEWONERS WETEN
OVER SENSOREN IN DE STAD?
KLIK! DESIGN RESEARCH IN REYEROORD.
FASE 1

FASE 2

FASE 3

BEPALEN
ONDERZOEKSOPZET

PARKSESSIE

DIEPTE-INTERVIEWS

Startvraag

eerste vier
onderzoeksvragen
onderzoeken
startvraag

onderzoeksopzet
maken

aangevulde
onderzoeksvragen

parksessie

analyse van
parksessie

antwoord op
onderzoeksvragen

diepte interviews

analyse van
diepte interviews
Fasen in onderzoeksproces naar (informatie)behoeften

Onderzoek
We zijn als ambtenaren zelf aan de slag gegaan om te onderzoeken
welke (informatie)behoeften Rotterdammers hebben als we sensoren

in de wijk plaatsen. We hebben de volgende vragen onderzocht:
• Wat willen bewoners weten van de gemeentelijke sensoren
in de wijk en waarom?
•

2.1 KLIK! IMPACTLAB

Klik! Lab
Als onderdeel van het Programma Dienstverlening,
werken we in Klik! aan dienstverlening vanuit
menselijke waarden. Dat gaat over de vraag:
wanneer zijn onze contacten op het juiste moment
en in de juiste context, zodat de Rotterdammer
ervaart dat wij er voor hem of haar zijn?

Wat dénken ambtenaren dat bewoners willen
weten? En in hoeverre wijkt dat af van wat uit het onderzoek
komt? Wat kunnen we daarvan leren? En wat zijn onze
ervaringen als ambtenaren om actief mee te doen aan dit
onderzoek?

16

INHOUD

01 INTRODUCTIE

02 PARTICIPATIE
& DESIGN

03 TECHNISCHE
TOEPASSINGEN

&
04 WETREGELGEVING

05 SENSOR
ARCHITECTUUR

&
06 CONCLUSIES
VOORUITBLIK

We hebben het Rotterdamse onderzoeks- en innovatiebureau
Emotion Studio gevraagd ons in dit onderzoek te begeleiden.

ONDERGRONDSE
AFVALBAK MET SENSOR
In de afvalbak zit een sensor die met
sonar meet hoe vol de bak zit.
De sensor is niet zichtbaar.
De gegevens van de sensor worden
twee keer per dag verzonden naar
de leverancier van de sensoren.

PARKINGANG MET
SENSOR
In het Reyeroordpark komen 23
infraroodsensoren bij de ingangen
van het park. De sensoren meten of
iemand voorbijloopt. Elk uur worden
de gegevens verzonden naar de
leverancier van de sensoren.

Zij hebben voor de aanpak geput uit methoden rondom Positive
Design, die zijn ontwikkeld aan de Faculteit Industrieel Ontwerpen
van de TU Delft. Deze methoden helpen om uit te gaan van de
belevingswereld van Rotterdammers en onze eigen aannames te
verhelderen en te testen.

LANTAARNPAAL MET
SENOR
Aan de lantaarnpalen in Reyeroord
zit een bewegingssensor om te
meten of iemand in de buurt is.
Als er iemand in de buurt is, gaat
de lantaarnpaal aan. Hiermee
besparen we energie.

Positive Design
Positive Design is een overkoepelende term voor alle vormen
van ontwerp (producten en diensten) die werken om het geluk
en de gezondheid van mensen te vergroten.
Lees meer op de website van het Delft Institute
of Positive Design: www.diopd.org

Veiligheidscamera’s worden gebruikt
op drukke plekken zoals uitgaanscentra, wegen en pleinen, of
stations. De camera’s helpen bij het
handhaven van de openbare orde.

VERKEERSLICHT MET
SENSOR
Bij een aantal verkeerslichten voor
fietsers zit een warmtesensor.
Deze sensor meet de warmte en
weet zo of er veel fietsers zijn.
Als het druk is, gaat het verkeerslicht
voor de fietsers eerder op groen.

SENSOR VOOR
GRONDWATERSTAND
De waterpeilersensor meet de
grondwaterstand, hij zit onder
de grond. De plekken waar de
sensoren zijn, kun je vinden op
straat en op de stoep.

Met een deel van de deelnemers van de parksessie en andere
Rotterdammers is een vervolgonderzoek via online interviews, dieper
ingegaan op de onderzoeksvragen. De analyse van de onderzoeken
heeft tot twee modellen geleid.
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VEILIGHEIDSCAMERA

De volgende methoden zijn ingezet in de verschillende fases
van het onderzoek: In de parksessie is een methode gebruikt die
grensverkenning heet. Hierbij kregen participanten zes sensoren te
zien. Deze moesten ze vervolgens ordenen op een schaal van dit
moeten we niet doen tot dit is een goed plan. Participanten werd
gevraagd hardop te denken en er is doorgevraagd over waarom
de participant bepaalde posities koos voor een sensor. Het gaat
dus niet zozeer om de ordening, dan wel om het gesprek over
wat participanten motiveert hun ordening te maken.
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Het eerste model is erop gericht om inzicht te krijgen in verschillende
behoefteprofielen ten aanzien van sensoren. Dit is gedaan aan de
hand van twee inzichten:
HORIZONTALE AS:
De Rotterdammers zien dat de sensor een probleem oplost; dit kan
een maatschappelijk of een persoonlijk probleem zijn.
VERTICALE AS:
Rotterdammers zijn gemotiveerd om meer over de sensor te willen
weten vanuit een ervaren nut dat de sensor heeft of vanuit een
nieuwsgierigheid naar bepaalde aspecten van de sensor.
De vier behoefteprofielen die hieruit volgen, staan weergegeven in
model 1.
Verder interessant om te benoemen is dat als je de schuine assen in
de grafiek volgt, je een verschil ziet in hoe actief de Rotterdammer
wil zijn:
LINKSONDER-RECHTSBOVEN:
min of meer passief, Rotterdammer wordt geïnformeerd of
geïnspireerd en doet daar niks verder mee.

2.1 KLIK! IMPACTLAB

LINKSBOVEN-RECHTSONDER:
min of meer actief, Rotterdammer draagt bij door participatie
of door zelf iets te doen met sensor(data).

Model 1 behoefte profielen naar motivatie en belang
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Uit de analyse kwamen zes houdingen naar voren, die mensen
kunnen hebben ten aanzien van sensoren. Dit leidde tot het tweede
model. De houdingen in dit model zijn:
•
•
•
•
•
•

MAATSCHAPPELIJK BELANGERS
EIGENBELANGERS
TECH-OPTIMISTEN
MENSELIJKE-MAAT-MENSEN
ONVERSCHILLIGEN
ANTI-REGISTRATIE-MENSEN

Eén persoon kan één of meerdere houdingen aannemen. Ook kan
de mate waarin een persoon een houding aanneemt verschillen.
De houdingen zijn als uitersten gepositioneerd, maar we hebben
in de gesprekken gezien dat mensen zich eigenlijk altijd bewegen
tussen het ene en het andere uiterste. Met andere woorden: het
ene moment redeneren mensen bijvoorbeeld meer vanuit de
anti-registratie houding, terwijl ze op het andere moment
meer vanuit de onverschillige houding redeneren. Mensen
combineren dus houdingen. Door vanuit tegengestelde
posities te kijken, kun je invulling geven aan de verschillende
informatiebehoeften uit model 1.

2.1 KLIK! IMPACTLAB

Model 2 de zes mogelijke houdingen ten aanzien van sensoren
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Uitgangspunten voor vervolg
Dit zijn uitgangspunten die bij het ontwikkelen van de digitale
stad en specifiek in het ontwerpen van communicatiemiddelen,
meegenomen moeten worden.

“IK WAS VOORAL VERRAST
DOOR DE VERSCHILLENDE
INVALSHOEKEN VAN DE
BEWONERS. HET GAF MIJ
EEN BLIJ VERRAST GEVOEL
HOE MENSEN HUN
BELANGEN WILDEN DELEN.”
AMBTENAAR NA DEELNAME PARKSESSIE

Het vervolg vraagt dan ook om een aanpak waarbij we
Rotterdammers eerder bij de ontwikkeling van sensoren in de
buitenruimte betrekken, en communicatiemiddelen in stappen
ontwikkelen en toetsen in de stad en met bewoners.
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Wat willen bewoners weten over sensoren in de stad

Door de nuanceringen en overwegingen van Rotterdammers mee te
nemen in het ontwikkelproces, komt er ook een product uit dat werkt.
Het is verder belangrijk om het design traject met bijvoorbeeld
communicatieadviseurs, juridisch specialisten en creatieve denkers
uit te voeren.
De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat een ‘one-size-fits-all'
communicatieoplossing niet realistisch is, gezien de diversiteit aan
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sensoren en houdingen van participanten. Maar door meerdere
communicatieproducten te ontwikkelen, moet het mogelijk zijn om
met de verschillende houdingen en behoeften rekening te houden.
We willen bij een vervolg graag de kennis en ervaringen vanuit
Rotterdamse kennisinstellingen als Centre for BOLD Cities en
Kenniscentrum Creating 010 meenemen. We hopen met het vervolg
een bijdrage te kunnen leveren aan de spelregels van de verstandige
en slimme stad Rotterdam.

&
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Voor het ontwikkelen van de slimme stad moeten we terug naar
de waarden van Rotterdammers. Uit de analyse komt het belang
van zowel maatschappelijke als persoonlijke waarden naar voren
bij een onderwerp als sensoren. Rotterdammers zien de sensor als
een technisch middel om een maatschappelijk of persoonlijk doel
te bereiken. Het is dus belangrijk dat we als gemeente vanuit het
waarom (de waarde voor mensen) in plaats van het hoe (de manier
waarop) redeneren. En: hoe blijven we benaderbaar voor de
Rotterdammer met vragen over de sensoren in de stad? Hoe laten
we blijvend en laagdrempelig zien wat de waarde is van de sensor
en het contact? We mogen ons als gemeente niet achter systemen en
sensoren verschuilen.
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LESSEN

LES 3.
VERANTWOORDELIJKHEID OM ALS
AMBTENAAR IN GESPREK TE GAAN
Het onderwerp van het onderzoek (beleving ten aanzien van
sensoren) is complex en best lastig te bespreken met bewoners. De
bewonersinput meenemen in het beleid van de gemeente is dan ook
niet zo makkelijk als je zou hopen. Juist daarom is het zo belangrijk
om in gesprek te blijven met bewoners! Want bewoners zullen ook
van mening blijven veranderen over dit onderwerp. Daarbij heb je
als ambtenaar een verantwoordelijkheid om de rechten en plichten
in de Smart City te bewaken. Dat mag je van een bewoner niet
verwachten. Wij ambtenaren blijven dus aan zet om het gesprek
aan te blijven gaan met bewoners.

LES 5.
KEUZES GEBASEERD OP FEITEN ÉN INTUÏTIE
We merkten ook dat in het ontwerpproces, met name in de
analysefase van beide onderzoeken, veel keuzes worden gemaakt
met een intuïtief karakter. Dit zit in de manier van werken volgens
design thinking, waarbij het niet alleen gaat om zuiver feitelijk te
beredeneren. Het is juist belangrijk eigen ervaringen en gevoel in
te brengen en de manier waarop dat gebeurt vereist enige ervaring
met ontwerp denken. Dit leidde soms tot onbegrip ten aanzien
van bepaalde keuzes. Daarom is het belangrijk gebleken in een
onderzoek keuzes expliciet te maken.

LES 2.
ONDERZOEK UITBESTEDEN AAN DESIGNBUREAU
Een designonderzoek kost best veel tijd. In dit onderzoek hebben
we grotendeels zelf de analyse gedaan. Dit lukte doordat we
hier een interne designer voor konden inhuren. Voor andere
designonderzoeken raden we aan het onderzoek door een extern
(design)bureau te laten doen. Ambtenaren doen wél mee met de
gesprekken met Rotterdammers en eventueel in analysesessies, zoals
hiervoor vermeld. Want het was waardevol om te zien hoeveel
verschillende perspectieven aanwezig waren binnen het kernteam
en de deelnemers. Het procesdeel wordt dan dus wel helemaal
overgelaten aan het designbureau.

LES 4.
INDIRECTE INZICHTEN DOOR METHODE
De methode van onderzoek werkte goed. We hebben ervaren
dat een grensverkenning veel indirecte ideeën en kennis oplevert.
Bij de gemeente werken we vaak met enquêtes, die niet zoveel
inzicht geven. Deze methodieken helpen om inzicht te krijgen in
de complexe werkelijkheid van bewoners en om toch met ideeën
voor beleid en producten te komen. In andere woorden: we hebben
methodieken als deze nodig om als ambtenaar het gesprek met de
stad te kunnen blijven voeren.

LES 6.
INZICHT IN COMPLEXITEIT VOOR VERVOLG
We vinden het waardevol dat we deze – best wel brede –
onderzoeksvraag hebben onderzocht. Door van de (informatie)
behoefte ten aanzien van sensoren uit te gaan, hebben we nu een
beter beeld van de complexiteit gekregen. We kunnen hierdoor onze
inzichten toepassen bij het inrichten van de informatievoorziening
aan bewoners over sensoren. Een logische vervolgstap is om
concreet naar (communicatie)producten toe te werken.

2.1 KLIK! IMPACTLAB

LES 1.
DEELNAME VAN AMBTENAREN ESSENTIEEL
Eigen deelname aan een onderzoek zoals dit leidt tot andere
inzichten en een ander gevoel van betrokkenheid, dan wanneer je
alleen een rapport met eindconclusies leest. Bij een vertaling van
gesprekken naar een analyse en een rapport, gaat namelijk altijd
kennis en beleving verloren. Door deel te nemen, houd je dit wél
vast. Het is dan ook goed als ambtenaar zelf mee te doen aan
dergelijke onderzoeken, hoe minimaal je rol ook is.
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INTERVIEW
1. Waarom vind je participatie en
design in de Smart City belangrijk?

De afgelopen twee jaar heb ik veel Rotterdammers gesproken over
de Smart City. Ik wilde beter snappen hoe zij aankijken tegen de
technologische ontwikkelingen in hun dagelijks leven. Eigenlijk
heeft iedereen die ik heb gesproken hier wel op zijn of haar manier
een mening over. Eén van de Rotterdammers wist dit heel mooi te
verwoorden: “je kunt er niet omheen.. je zit er middenin en je moet.“
Dat ‘middenin’ gaat verder dan het gebruik van een app of een slimme
meter in je huis. Het raakt ook onze zintuigen en emoties.
Of zoals iemand anders mij vertelde:

“IK ZOU HET HEEL MOOI
VINDEN ALS WE HIERDOOR
IN STAAT ZIJN OM ELK
MENS DE RUIMTE TE GEVEN
OM ZIJN OF HAAR LEVEN
OP PERSOONLIJKE WIJZE
BETEKENISVOL IN TE VULLEN
IN DE SLIMME STAD.”

INHOUD
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Dat is nogal wat. We gebruiken niet alleen technologie, we leven
ermee. Is het dan niet ook gewoon logisch om bij elk ontwerp in
de Smart City te starten vanuit de mens?

3.Wat zijn de grote risico's van de Smart City?
Alle technologie kan ingezet worden om mensen te schaden. De
huidige technologie heeft, zoals eerder geschetst, veel impact op
het dagelijks leven van de mens en op de relaties die wij onderling
hebben. Helaas dus ook negatief. Hier moeten we ons heel bewust
van zijn en heel alert op zijn.

4. Hoe zie je de toekomst van Participatie & Design in de Smart City?
Ik zou het heel mooi vinden als we hierdoor in staat zijn om elk
mens de ruimte te geven om zijn of haar leven op persoonlijke wijze
betekenisvol in te vullen in de slimme stad.

2. Waar zie je de grote kansen
voor de Smart City?

Ik denk dat we oprecht proberen de mogelijkheden van de
technologie goed in te zetten om grote maatschappelijke
vraagstukken, zoals bijvoorbeeld de energietransitie of een
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ESMERALDE MARSMAN
PROCESMANAGER INNOVATIE
DIENSTVERLENING

“Het is een beetje een automatisme geworden die telefoon…. Het viel
me wel op dat ik ‘m vaak in mijn hand had. Het is een beetje een
ritueel, hè.”

betere gezondheidszorg, te ondersteunen.
Wat ik zelf onderzocht en ontdekt heb, is dat we - door veel samen
te werken - ook nieuwe, waardevolle contactmomenten tussen
mensen kunnen creëren. Hier hebben we designers voor nodig die
samen mét de ander ontwerpen en die technologie vanuit deze
gezamenlijke invalshoek inzetten.

22

05 SENSOR
ARCHITECTUUR

&
06 CONCLUSIES
VOORUITBLIK

2.2
ALTERNATIVE
IMAGINARIES FOR
THE SMART CITY.
ART AND DESIGN LED (RE-)IMAGINING
OF URBAN SENSING TECHNOLOGIES.
IN SAMENWERKING MET V2 & TU DELFT.

DOOR: ROY BENDOR (TU DELFT), RICHARD VIJGEN, AND V2_LAB FOR THE UNSTABLE MEDIA, I.S.M.
GEMEENTE ROTTERDAM.
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ART AND DESIGN LED (RE-)IMAGINING OF
URBAN SENSING TECHNOLOGIES.
IN SAMENWERKING MET V2 & TU DELFT.

Alternative Imaginaries for the Smart City Bospolder Tussendijken Reyeroord

Inleiding
De opkomst van de Smart City als dominant paradigma voor
stedelijke ontwikkeling leidt tot zorgen over het vermogen van het
publiek om de technologieën en het beleid in de slimme stad te
begrijpen. Als gevolg daarvan focussen veel initiatieven rondom
publieksparticipatie zich op het ‘demystificeren’ van de stedelijke
technologieën en het openstellen van de technologische ‘black box’
voor controle door het publiek.
Hoewel het ook heel belangrijk is om bewustzijn te creëren
rondom de technische opmaak van de slimme stad, laat het
onbelicht de fundamentele ideeën en contexten waarin deze
stedelijke technologieën in de eerste plaats worden ontworpen.
Deze ideeën over de slimme stad, ook wel ‘urban imaginaries’
genoemd, zijn tot nu toe dus vooral gekleurd vanuit het perspectief
van technologiebedrijven, die de stad zien als complexe machine:
een verzameling van verbonden systemen die moeten worden
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gecontroleerd en efficiënter moeten worden gemaakt.
Maar wat als we, in plaats van deze push voor optimalisering tegen
elke prijs door de tech industrie te accepteren, we aan het publiek
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vragen hoe zij de stad ervaren en voor zich zien en vanuit deze
ideeën de stedelijke technologieën ontwerpen?
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2.2 ALTERNATIVE IMAGINARIES FOR THE SMART CITY

De inzet van technologieën zoals sensoren, belooft onze
steden steeds ‘slimmer’ te maken. Daarmee wordt de
stedelijke omgeving ook steeds meer gevormd door
technologische mogelijkheden en denkbeelden van
de technologiebedrijven die ze maken. Het project
Alternative Imaginaries for the Smart City onderzoekt
hoe de ‘slimme’ stad ontworpen kan worden vanuit
de behoeften en denkbeelden van haar inwoners. Het
project is een samenwerking tussen V2_Lab for Unstable
Media, assistent professor Critcal Design Roy Bendor van
de TU Delft en kunstenaar Richard Vijgen.
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WORKSHOP

DATA CATEGORIES

SENSORS

NETWORK

INTERACTIVE INSTALLATION

A
B
Public

new

Imaginary

D
old
open data

O

← Zie schema
PHASE 2

PHASE 1

PHASE 3

ETHNOGRAPHIC

ANALYSIS +

SPECULATIVE

RESEARCH

THEMATIZATION

ART + DESIGN

Gain insights into public
concerns and values

'Translate' values into
a design brief

Materialize values
into provocative objects

OUTREACH +
PROVOCATION

Bring back findings to
community

Voor de eerste fase heeft de gemeente Rotterdam eind 2019
subsidie verleend. De activiteiten moesten door de corona pandemie
wel worden aangepast, maar hebben uiteindelijk in gewijzigde
vorm toch kunnen plaatsvinden.

← Zo zag het proces in de eerste fase eruit

2.2 ALTERNATIVE IMAGINARIES FOR THE SMART CITY

Het project Alternative Imaginaries for the Smart City creëert
bewustzijn rondom de ideeën van de tech industrie die vooralsnog
bepalend zijn voor de ontwikkeling van de slimme stad en kijkt
naar alternatieven, zowel qua ideeën (urban imaginaries) als
technologieën. Het project kent 3 fases: een fase van public
engagement; een fase waarin technologie ontwikkeld wordt en een
interactieve visualisatie fase.

Imaginary

LoRa
WAN

C

Leiden de ervaring van het publiek en haar zienswijze van de stad
tot andere ‘urban imaginaries’ en, als gevolg daarvan, tot een ander
begrip van wat stedelijke technologieën zouden moeten doen in
plaats van wat ze kunnen doen?
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"What is important in your
neighbourhood but remains hidden?"
ETHNOGRAPHIC
RESEARCH

Care

Het ontwerpen van de gespreksvorm was op zichzelf al een
uitdaging, maar werd door de pandemie nog extra bemoeilijkt.
Daar waar oorspronkelijk gezamenlijke workshops met bewoners
zouden worden georganiseerd, heeft de social designer andere
manieren gezocht om verhalen op te halen. Daarbij is zoveel
mogelijk gebruik gemaakt van de lokale netwerken en bestaande
initiatieven in de twee wijken. De verhalen zijn gedocumenteerd en
vervolgens door de TU Delft geanalyseerd op terugkerende thema's
die belangrijk zijn in de wijken.

REYEROORD

Outspokeness
ANALYSIS +
THEMATIZATION

Inclusion/
Exclusion

Boredom

Ingenuity and
Initiative

(Mis)Trust

De verhalen zelf blijven echter essentieel voor het begrijpen van de
context van deze thema's.
De thema's zijn daarna in een digitale hackaton voorgelegd aan
een groep ontwerpers om te vertalen naar ideeën voor speculatieve
dashboards. De ontwerpers bedachten daarbij de indicatoren om de
thema's te meten.

2.2 ALTERNATIVE IMAGINARIES FOR THE SMART CITY

BOSPOLDER -TUSSENDIJKEN

Urban imaginaries van inwoners
Behoeften en denkbeelden van bewoners zijn specifiek voor een
bepaalde context. Daarom richtte dit project zich op twee wijken
in Rotterdam: Bospolder-Tussendijken en Reyeroord. In hoeverre
verschillen de behoeften in deze wijken? Zou de ‘slimme’ stad
er in iedere wijk anders uit moeten zien? Op welke manier zou
dat kunnen? Om deze vragen te onderzoeken is ontwerper Judith
Leijdekkers gevraagd om een vorm te vinden om met bewoners
in gesprek te gaan. De inzichten die daaruit kwamen zijn in
samenwerking met experts omgezet in dashboards, die visualiseren
wat voor bewoners belangrijk is om in hun omgeving te meten.
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Vervolgens zijn de ideeën uit deze hackaton en de thema's uit het
onderzoek van social designer Judith Leijdekkers overgedragen aan
ontwerper Peter Kalkman, die ze heeft vertaald naar speculatieve
dashboards.
SPECULATIVE
ART + DESIGN

En welke besluiten zouden kunnen worden genomen op basis van
de speculatieve dashboards?
Uiteindelijk wordt alle opgehaalde input ook weer aan de bewoners
teruggegeven in een visuele samenvatting.

“THESE DASHBOARDS ARE SPECULATIVE, IN THE SENSE THAT THEY ARE
MEANT TO INTRODUCE NEW IDEAS ABOUT WHAT CAN AND CAN'T
BE MEASURED IN THE CITY, AND HOPE RAISE QUESTIONS ABOUT
WHAT SHOULD AND SHOULDN'T BE MEASURED.”
ROY BENDOR – ASSISTENT PROFESSOR OF CRITICAL DESIGN, TU DELFT

2.2 ALTERNATIVE IMAGINARIES FOR THE SMART CITY

In het oorspronkelijke plan was het de bedoeling dat het vertalen
van de thema's naar indicatoren samen met de bewoners uit de
wijken zou gebeuren, maar door corona was dit niet mogelijk.
Om toch dit proces van collectief indiceren te onderzoeken gaat
urban interaction designer Tessa Steenkamp van Bits of Space in
een vervolgproject samen met bewoners uit de wijk BospolderTussendijken speculatieve dashboards ontwerpen. Deze speculatieve
dashboards zullen gebaseerd zijn op de waarden en indicatoren
die de lokale gemeenschap zelf heeft bepaald, in plaats van dat
deze van bovenaf worden bepaald door de overheid of de tech
industrie. Daarbij zal ze onderzoeken wat gedeelde waarden zijn
in de wijk en hoe mensen betekenis geven aan de waarden. Welke
indicatoren verbinden ze aan een waarde als ‘zorg’? Zorg was één
van de thema's die de mensen in de wijk Bospolder-Tussendijken als
belangrijk ervaren, wat bleek uit het etnografisch onderzoek.
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LESSEN

2.2 ALTERNATIVE IMAGINARIES FOR THE SMART CITY

LES 1.
GEMEENTE ROTTERDAM
Voor de gemeente Rotterdam is het zeer interessant geweest om het
proces van dit project te volgen. Het leverde inzichten op over de
manieren waarop de ontwerpers en onderzoekers verschillend te
werk zijn gegaan per wijk, aansluitend bij de eigenschappen en
lokale netwerken. Inspirerend was om te zien dat de social designer
nadacht over gelijkwaardigheid in haar relatie met de wijk: ze
kwam niet alleen informatie ophalen, maar zocht ook naar manieren
om iets terug te doen.
LES 2.
HACKATON
Daarnaast viel in de hackaton op hoe moeilijk het was om de
thema´s te vertalen naar kwantificeerbare indicatoren (veel blijkt ook
niet te meten te zijn) en dat de perspectieven van de ontwerpers een
grote rol speelden in het interpreteren van de thema's.
LES 3.
V2 LAB
Ook bleek de faciliterende rol van V2_Lab for Unstable Media
als platform onmisbaar in het proces: zij fungeerde als makelaar
tussen de verschillende perspectieven van de ontwerpers, de social
designer, de onderzoekers en wijzelf als ambtenaren.
Voor meer info over het project
A
 lternative Imaginaries for the Smart City V2_Lab for the Unstable Media
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2.3
AMS MMWAVE
SENSOR.
USER EXPERIENCE DESIGN PROJECT.
DETECTIE VAN MENS EN BEWEGING.
DOOR: IRMA VAN BERGEN BRAVENBOER, GEMEENTE ROTTERDAM.
DESIGNSPRINT DOOR: AMS INSTITUTE EN THE INCREDIBLE MACHINE.
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USER EXPERIENCE
DESIGN PROJECT.

DETECTIE VAN MENS EN BEWEGING.
De gemeente Amsterdam en het AMS Institute hebben
samen met de gemeente Rotterdam het project
van de mmWave sensor uitgevoerd. Deze sensor
detecteert mensen en bewegingen zonder daarmee
persoonsgegevens te registreren. Meer informatie
over dit project is te vinden bij het thema Technische
toepassingen: mmWave sensor. Onderdeel van dit
project was het user experience design traject.

Onderstaande uitgangspunten zijn gebruikt om het uiteindelijke
ontwerp te vormen:
•
•
•
•
•
•
•

Geef duidelijkheid over wat wordt gemeten;
Geef realtime inzicht in hoe metingen zijn omgezet in data;
Laat zien wie gegevens gebruikt en voor welke doeleinden;
Geef de intervallen aan wanneer de data verzonden wordt;
Zorg voor duidelijke aanwezigheid van de sensor in de
openbare ruimte;
Nodig mensen uit om te verifiëren of de sensor werkt zoals die is
bedoeld;
Heeft speelse eigenschappen die bewoners uitnodigen om
contact te hebben met de sensor.

Het bureau The Incredible Machine heeft het designproject begeleid.
Verschillende mensen van de gemeenten Amsterdam en Rotterdam,
AMS institute en andere kennisinstellingen sloten hierbij aan.
De verschillende uitgangspunten en ideeën zijn uiteindelijk
uitgewerkt door The Incredible Machine in het eindontwerp: Simple
Sensors. Simple Sensors is een groep van modules die interacteren
met de omgeving, bewoners en met urban managementsystemen
(zie de volgende pagina). Elke losse module is geschikt voor

LESSEN
LES 1.
USER EXPERIENCE
User experience ontwerp voor sensorprojecten wordt nog
erg weinig toegepast en moet een grotere rol gaan spelen
in de toekomst bij het ontwikkelen van de transparante
Smart City.
LES 2.
PARTICIPATIE
Definieer met bewoners en verschillende professionals
uitgangspunten voor het ontwerp van de sensoren.
LES 3.
VERTROUWEN
Onderzoek het vertrouwen van bewoners in
Smart City projecten en hoe ontwerp hier
invloed op kan hebben.

Lees meer op de website van the Incredible Machine
www.the-incredible-machine.com

2.3 AMS MMWAVE SENSOR

Sensordata wordt vaak gebruikt als input voor beleid, het
optimaliseren van beheer of voor beleidsevaluatie. Bewoners hebben
zelden direct voordeel van de sensoren, tegelijkertijd hebben
bewoners wel zorgen om bijvoorbeeld privacy of de negatieve
gevolgen van de acties die in gang gezet worden op basis van de
sensordata. Voor het mmWave sensor project was het belangrijk dat
de bewoner centraal stond en daarom is een user experience design
project gestart.

een andere toepassing van data inwinning. De bewoner kan op
verschillende manieren in contact staan met de modules, afhankelijk
van de omgeving en de samenstelling van de modules.
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2.3 AMS MMWAVE SENSOR

Simple Sensors modules
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2.4
GEN Z.
WHAT IF...

TOEKOMSTVERKENNING
DOOR KUNSTACADEMIESTUDENTEN EN AMBTENAREN.
DOOR: ELKE VAN WAALWIJK VAN DOORN,
GEMEENTE ROTTERDAM I.S.M. WILLEM DE KOONING ACADEMIE.
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WHAT IF...

TOEKOMSTVERKENNING DOOR KUNSTACADEMIESTUDENTEN EN AMBTENAREN.
Bij het concept Smart City of het datagedreven werken
krijgen mensen al snel hele utopische of dystopische
beelden in hun hoofd over de toekomst van de stad.
Maar hoe ziet de toekomst er werkelijk uit? Welke
waarden drijven de toekomst? En hoe verkennen we
de toekomst? In 2019 is het Innovatie Netwerk van de
gemeente Rotterdam een samenwerking aangegaan
met de Willem de Kooning Academie om de toekomst te
verkennen van de stad Rotterdam. Vanuit het idee dat
we samen proactief kunnen helpen om vorm te geven
en bij te dragen aan een meer wenselijke toekomst en
voortdurend de waarden die deze toekomst drijven te
bevragen.

Eén van de what-if vragen waar het Living Lab Sensible Sensor aan
deelnam was: What if the Internet of Things was connected to the
Internet of Nature?
Dit was onderdeel van het thema Groene Stad, met als doel de
groene stad van de toekomst te verbeelden. Andere thema's die
door studenten verbeeld zijn, waren: energietransitie, mobiliteit,
afval en circulariteit.

LESSEN
WILLEM DE KOONING ACADEMIE
Net als de speculatieve dashboards in Alternative Imaginaries for
the Smart City, helpen de ontworpen beelden en objecten van de
studenten van de Willem de Kooning Academie om het gesprek te
voeren over de toekomst en wat we wel en niet wenselijk achten.
De speculatieve ontwerpen zorgen ervoor dat je je een voorstelling
kan maken van een mogelijke toekomst en daar ook een gevoel bij
kan krijgen. De toekomst wordt ervaarbaar gemaakt. Het ontwerp
spreekt je aan of juist helemaal niet, of beangstigt je zelfs. Emoties
die duidelijk kunnen maken dat een bepaalde waarde geraakt
wordt, waar je met elkaar over in gesprek kunt.

“WHAT IF THE INTERNET OF
THINGS WAS CONNECTED
TO THE INTERNET OF NATURE?“

INHOUD
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Tuin op de pier: Na de overstroming van 2048 komen Rotterdamse parken onder water te staan en moeten opnieuw ontworpen worden. Dit resulteert in

De samenwerking in dit project zorgde ervoor dat ambtenaren
loskwamen uit de waan van de dag en reflecteerden over de lange
termijn.

verdronken parken gemaakt van gerecycled plastic en onderwatertuinen.
Mensen zullen speciale pakken maken, die het mogelijk maken te tuinieren en

02 PARTICIPATIE
& DESIGN
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Dit resulteerde in een gezamenlijke leerervaring waarin 450
studenten en tientallen ambtenaren van de gemeente Rotterdam
samen aan de slag gingen met zes what-if vragen, gebaseerd
op belangrijke beleidsvraagstukken binnen de gemeentelijke
organisatie. Onder leiding van docenten zijn gemeentelijke
ambtenaren samen met studenten aan de slag gegaan om te komen
tot nieuwe inzichten en potentiële oplossingen voor ieder vraagstuk.
De studenten maakten ontwerpen van mogelijke toekomstscenario´s
op basis van de what-if vragen.
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2.5
MIROTTERDAM.
JONGERENPARTICIPATIE
BINNEN DE DIGITALE STAD.

EEN DIGITALE TOEPASSING OP DE CENT-R.
DOOR: ELISA BOOTZ - HOGESCHOOL ROTTERDAM, COMMUNICATIE &
MULTIMEDIA DESIGN.
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JONGERENPARTICIPATIE
BINNEN DE DIGITALE STAD.
EEN DIGITALE TOEPASSING OP DE CENT-R.

De digitale transitie van de stad Rotterdam is
in opmars. Dit brengt nieuwe vraagstukken en
verantwoordelijkheden met zich mee. Vanuit het
programma Smart City & Digitale Economie en het
Living Lab Reyeroord werd de vraag gesteld om
wensen en behoeften van bewoners uit de wijk over
de CENT-R op te halen, zie ook 3.2.
Het doel van het afstudeeronderzoek was om samen met jongeren
uit Reyeroord een toepassing te creëren voor de CENT-R die ervoor
zorgt dat deze innovatie hen plezier, activiteit en verbinding biedt.
Door middel van een co-creatie sessie zijn uitspraken, gedrag en
antwoorden van de jongeren vertaald naar vijf waarden:

“ALS JONGERE WIL IK SAMEN
MET MIJN VRIENDEN KUNNEN
POSEREN VOOR DE SPIEGEL,
ZODAT WE PLEZIER ÉN EEN
HERINNERING HEBBEN.”

Stimulatie & hedonisme - spannend leven en plezier
Zelfsturing - vrijheid
Universalisme - natuur bescherming, behoud en bevordering
Benevolentie - echte vriendschap
Zekerheid - familie zekerheid

2.5 MIROTTERDAM

1.
2.
3.
4.
5.

Bijkomende doelen zijn het bewust worden van de omgeving en
het delen van dit moment met andere vrienden. Door jongeren een
ontwerpende rol te geven, hebben ze meer controle over hun eigen
wijk en voelen ze zich betrokken bij de omgeving.

De waarden zijn vertaald naar ontwerpcriteria en dat heeft via een
aantal iteraties geleid tot het concept MIRotterdam. Dit is een module
in de CENT-R met touchpanel in de vorm van een interactieve spiegel
(‘een app’). Deze interactieve spiegel wordt ondersteund door een
webapplicatie met de naam: MIRotterdam. Het hoofddoel van de
beleving is dat jongeren de kans krijgen om zelf een prikkelende
omgeving te creëren.
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1

3

4

LESSEN

5

LES 1.
PARTICIPATIE TRAJECT
Het betrekken van burgers bij het maken van
doorslaggevende beslissingen die gaan over hun
leefomgeving zou vaker het uitgangspunt moeten zijn.
Het vraagstuk wat ik vooral ben tegengekomen is: Hoe richt
je zo’n participatietraject in en welke methodes gebruik je
als communicatiemiddel. Als een user experience designer
of social designer bezit je de expertise om projecten te
begeleiden en uit te voeren samen met de eindgebruiker.
Door het inzetten van creatieve methodes wordt informatie
behapbaar en overdraagbaar voor elke doelgroep. Door
de empathische betrokkenheid van ontwerpers kunnen zij
reacties en gedrag van de doelgroep omzetten in bruikbare
richtlijnen en inzichten. Daarnaast kunnen ontwerpers
ingewonnen data visueel inzichtelijk maken voor alle
betrokken stakeholders.

6

2

Bekijk hier hoe de app werkt
MiRotterdam

CENT-R MiRotterdam werking app
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2.5 MIROTTERDAM

LES 2.
ASSET-BASED FOCUS
Focus bij het betrekken en benaderen van bewoners op hun
capaciteiten en die van hun omgeving. Leg niet de nadruk
op tekortkomingen. (Asset-based focus in plaats problembased). Projecten ingericht vanuit dit perspectief bieden een
duurzamer draagvlak voor de toekomst.
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2.6
GR1P WORKSHOP.
WELKE SLIMME STAD WIL JE ZIJN?
EEN WORKSHOP VAN HET CONGRES
‘BEYOND SMART CITIES TODAY’.

DOOR: IRMA VAN BERGEN BRAVENBOER, GEMEENTE ROTTERDAM. DORIEN ZANDBERGEN EN TESSEL
RENZENBRINK, MEDEOPRICHTERS VAN GR1P.
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WELKE SLIMME STAD WIL JE ZIJN?

EEN WORKSHOP VAN HET CONGRES ‘BEYOND SMART CITIES TODAY’.
Door digitalisering wordt het besluitvormingsproces gedepolitiseerd.
Beslissingen worden steeds vaker ‘in real time’ en geautomatiseerd
genomen. Er is minder afstand tussen reflectie en actie.

“HOE DEMOCRATISCH
IS DE SMART CITY?”
DORIEN ZANDBERGEN

Workshop bijeenkomst Living Lab Sensible Sensors

De workshop was onderdeel van het congres ‘Beyond Smart
Cities Today’, dat werd georganiseerd door het Centre for BOLD
Cities. Aanhakend op dit thema bewegen we voorbij de Smart
City hype, richting de concrete alledaagse praktijk. Voor Gr1p
gaat de slimme stad niet in de eerste plaats over het implementeren
van sensoren en slimme objecten, maar over de vraag hoe

INHOUD

01 INTRODUCTIE

om te gaan met de verregaande invloed van digitalisering op
maatschappelijke vraagstukken.
Vijfentwintig ambtenaren van de gemeenten Rotterdam en
Schiedam dachten na over de vraag: welke slimme stad wil
je zijn? Daarin kwamen de volgende drie vereisten naar voren:

•
•
•
•

•
•
•

Bescherming van publieke waarden in de slimme stad
Betere kennis- en informatie-uitwisseling binnen de
gemeente en tussen gemeenten
Burgers meer en beter betrekken bij het gesprek over
de slimme stad

02 PARTICIPATIE
& DESIGN

Elke stem telt in gelijke mate
Alle partijen in het gesprek zijn identificeerbaar
Iedereen heeft een duidelijke rol, het besluitvormingsproces heeft
duidelijke regels
Er zijn vrije ruimtes voor (individuele) meningsvorming
(huiskamer, klaslokaal, debatcentrum)

2.6 GR1P WORKSHOP

Hoe nemen we meer regie over digitale ontwikkelingen
in de stad? Hoe laten we de digitale transitie
ondersteunend zijn aan de maatschappelijke opgaven in
Rotterdam? En vooral: hoe bewegen we van visie naar
praktijk? In de workshop van stichting Gr1p stonden
deze vragen centraal. De workshop vond plaats toen het
Living Lab Sensible Sensor Reyeroord vorm kreeg.

Steeds vaker wordt dit ook geregisseerd door commerciële partijen,
afgeschermd van publieke bemoeienis. Niet alleen werd er
uitgelegd op welke manier digitalisering ingrijpt op het democratisch
proces, het werd ook duidelijk gemaakt door middel van een
dialoogoefening. Onderstaande principes van de ideale democratie
werden in de oefening direct voelbaar:

38

03 TECHNISCHE
TOEPASSINGEN

&
04 WETREGELGEVING

05 SENSOR
ARCHITECTUUR

&
06 CONCLUSIES
VOORUITBLIK

Wereldwijd zijn er grote verschillen in de manier waarop steden
omgaan met digitalisering. Zo zijn er steden die het initiatief aan
burgers overlaten, de bottom-up aanpak, waar Amsterdam een
goed voorbeeld van is. Er zijn ook steden die de regie zelf meer
in handen houden, de top-down aanpak. Barcelona is hiervan
een goed voorbeeld. We hebben een eerste inventarisatie gedaan
hoe Rotterdam zich verhoudt tot deze verschillende aanpakken en
vooral ook gekeken wat de meest wenselijke manier is om hier in de
toekomst mee op te gaan. Deze workshop gaf de deelnemers een
eerste reflectiemoment welke slimme stad Rotterdam wil zijn.

INHOUD
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LESSEN
LES 1.
ESSENTIËLE VRAAG
De vraag: welke Smart City wil je zijn? Is een essentiële vraag
om met de Smart City aan de slag te gaan. Deze workshop gaf
inzicht dat Rotterdam hier nog geen helder antwoord op had.
Dit is de start geweest om deze vraag verder te beantwoorden.

02 PARTICIPATIE
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LES 2.
NADENK VRAAG
Bij Smart City projecten kan de besluitvorming geautomatiseerd
zijn. Het is goed om stil te staan bij de vraag: hoe democratisch
zijn besluitvormingsprocessen in de Smart City?

2.6 GR1P WORKSHOP

Stichting Gr1p - Grip op onze digitale toekomst
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SAMENVATTING WEBINAR
PARTICIPATIE & DESIGN
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3.1
INFRAROOD
SENSOREN.
INFRAROODSENSOREN
IN REYEROORD.
VOOR HET METEN VAN HET
GEBRUIK VAN HET PARK.

DOOR: IRMA VAN BERGEN BRAVENBOER, GEMEENTE ROTTERDAM.
PROJECTTEAM: ROLF JONKER, MIKE MOURIK, CHARL DE HOOGE,
PETER HOLSWILDER, RUKSHAR WAGID HOSAIN.
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INFRAROODSENSOREN IN REYEROORD.
VOOR HET METEN VAN HET GEBRUIK VAN HET PARK.

Rotterdam wil een gezonde stad zijn, waar mensen kunnen genieten
van parken, kunnen sporten in de openbare ruimte en kinderen
kunnen spelen in de speeltuinen. Het is niet altijd makkelijk om dit
gebruik te evalueren. Een paar keer per jaar wordt wel onderzoek
gedaan naar beleving van bewoners voor bijvoorbeeld speeltuinen,
maar dat zegt niet veel over hoeveel, door wie, wanneer, hoe lang
of op welke manier de buitenruimte gebruikt wordt. Deze data zou
heel goed van pas komen bij het herontwikkelen of het ontwikkelen
van pleinen, parken en speeltuinen, maar ook bijvoorbeeld voor
crowd management bij evenementen.
Aan de andere kant zie je ook de wens om goed met privacy
om te gaan en niet alles zomaar te monitoren. Daarom is
gekeken naar privacyvriendelijke technologieën. Het gebruik van
infraroodsensoren is daarvoor één van de mogelijke oplossingen.

Sinds een aantal jaar wordt steeds vaker de vraag
gesteld hoe de openbare ruimte gebruikt wordt, maar
er is weinig data beschikbaar over het gebruik van de
openbare ruimte. Wel wordt gemonitord hoe auto’s
zich door de stad bewegen of hoe vaak het openbaar
vervoer gebruikt wordt, maar er is geen inzicht in hoe
voetgangers en fietsers zich door de stad bewegen.

“IK ZIE NOG VEEL MEER
TOEPASSINGEN WAARVOOR WE DEZE DATA
KUNNEN INZETTEN.”
MANAGER STADSBEHEER, GEMEENTE ROTTERDAM
Reyeroord
In het park van Reyeroord zijn sensoren geplaatst bij 23 ingangen.
Het was een pilot om de techniek te testen en te bepalen op welke
vragen over het gebruik van het park de sensordata antwoord
kon geven. Daarnaast is de informatie gebruikt om de inrichting
van het park slimmer en beter te maken en activiteiten te plannen
om het gebruik van het park te kunnen reguleren. Ook bij de
evaluatie van zowel de herontwikkeling, evenementen en andere
gebruiksmogelijkheden die getest zijn in het park, is gebruik
gemaakt van data van dit project.

3.1 INFRAROODSENSOREN

Straatbeeld Reyeroord

Sensoren
De sensor bestaat uit twee verschillende sensoren. De infraroodsensor
om te detecteren of er beweging is in het gebied rondom de sensor.
Als dit zo is, dan gaat de tweede sensor aan, dit is een lasersensor.
Deze sensor is veel accurater om personen te detecteren, maar
verbruikt ook meer energie. Daarom wordt gebruik gemaakt van de
combinatie van de twee technologieën. De sensor probeert elke keer
zijn achtergrond te vinden en als de onderbreking te lang is, wordt
er geteld. Er is niet zichtbaar wie erlangs komt, hoe die persoon er
uitziet of wat die persoon doet. Wanneer twee mensen dicht naast
elkaar lopen, wordt er maar één persoon geteld of een grote hond
wordt ook gewoon meegeteld. De sensor is dus niet 100% accuraat.

De sensoren sturen elk uur hoeveel mensen er langsgekomen zijn
naar de database via het LoRa-netwerk. LoRa staat voor Long Range.
Zie ook paragraaf 5.4. Dit is een zeer energiezuinig netwerk dat
over lange afstanden kleine hoeveelheden data kan transporteren.
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Data-analyse
De data-analyse is nog steeds bezig. Er zijn veel vragen opgesteld
en de eerste vragen zijn beantwoord. Hieronder staan een aantal
van de vragen die in het project onderzocht werden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kan je zien hoe druk het is aan de hand van de sensordata?
Wanneer is het druk?
Met welke data kan de sensordata verrijkt worden?
Welke parkingangen worden het meest gebruikt?
Is het tijdens een georganiseerd evenement drukker dan
gemiddeld op hetzelfde dagdeel?
Wat is het effect van evenementen, vernieuwing park etc. op het
gebruik van het park?
Kan de sensordata input leveren voor herontwerp?
Is er een relatie tussen gebruik en aangeboden objecten als
bankjes etc?
Wanneer is de beste tijd voor reiniging/maaiactiviteiten?
Is er een patroon te vinden in gebruik park en reiniging?

3.1 INFRAROODSENSOREN

Tijdens het project kwamen we erachter dat het lastig is om
vergelijkingen te maken, omdat niet altijd de juiste data beschikbaar
is. Zo wordt niet bijgehouden wanneer gemaaid wordt of andere
beheersactiviteiten worden uitgevoerd. Ook kan geen antwoord
gegeven worden op de vraag hoe druk het is, want het is niet te
meten hoelang iemand in het park verblijft.

het park van Reyeroord
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In onderstaande grafieken is te zien wat de data wel kan
aangeven. In grafiek 1 is te zien dat het gebruik aanzienlijk
is afgenomen, naarmate het winter wordt. Grafiek 2 geeft het
gemiddelde gebruik per uur weer. In grafiek 3 zie je welke
ingangen het meest gebruikt worden.

In de volgende data-analyse wordt de sensordata met
evenement- en weersdata vergeleken. De invloed van de
sluiting van de scholen en de avondklok, wordt ook nog
geanalyseerd. Verder wordt de data gecombineerd met
meldingen van overlast.

Onder bepaalde omstandigheden is de data niet correct. Soms
kan data niet verzonden worden, waardoor data op de verkeerde
tijdstippen geregistreerd wordt. Bezoekers worden dan op een ander
tijdstip geregistreerd, dan dat ze daadwerkelijk aanwezig waren.
Sneeuwval kan ook zorgen voor onbetrouwbare data. Dit is wel met
weersdata te vergelijken en kan dan gecorrigeerd worden.
Communicatie
Er is veelvuldig gecommuniceerd over dit project met de bewoners
van Reyeroord. Naast een bewonersbrief, zijn een vlog en een
podcast gemaakt over de sensoren om extra informatie te geven.
Zie de achtergrondinformatie op de volgende pagina.Ook zijn QRcodes geplaatst bij alle sensoren met de link naar de website. Tot nu
toe is één vraag ontvangen over de sensoren.

Grafiek 2: aantal lidar scans per uur

Deze informatie is goed bruikbaar voor verdere communicatie over
sensoren en als input voor andere sensorprojecten.
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Grafiek 3: gemiddeld aantal passanten per ingang per uur
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Grafiek 1: lidar scans per maand

Daarnaast is een designonderzoek gedaan, naar deze sensoren.
Meer over dit onderzoek is terug te lezen in Participatie & Design:
Klik! design research in Reyeroord. In dat onderzoek zijn aan de
bewoners zes sensoren voorgelegd en is gevraagd of zij deze
sensoren wilden rangschikken op wat zij belangrijk vonden. De
infraroodsensoren zijn één van de zes sensoren. Opvallend vaak
vonden de bewoners deze infraroodsensoren niet zo belangrijk. Er
werden verschillende redenen genoemd:
‘Waarom komen jullie niet gewoon zelf kijken hoe het gaat’.
‘Ik snap niet waarom ze eruit zien als een vogelhuis.’
‘Is dit om ons te bespieden?’
‘Waarom zijn het geen camera’s, dan kan je veel meer zien.’
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LESSEN
LES 1.
CONCLUSIE INFRAROODSENSOREN
De infraroodsensoren zijn niet dé oplossing om de
buitenruimte in kaart te brengen, maar voor sommige
vragen is het wel de makkelijkste, goedkoopste en een
privacyvriendelijke oplossing. Het is belangrijk om
met beheerders en ontwerpers een project samen te
ontwikkelen. Vooraf moeten de vragen die zij hebben
helder zijn, zodat de passende technologie gekozen
wordt om de data te verzamelen.

Voor meer achtergrondinformatie, kijk op
experimenteren met sensoren I rotterdam.nl
P
 odcast Radio Reyeroord I sensoren als
zintuigen van de wijk
V
 log Reyeroord+ I bouw jij mee aan de wijk
van de toekomst?
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Overzichtskaart park in Reyeroord
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LES 2.
BEHOEFTEN BEWONERS
Bewoners zien niet altijd hetzelfde nut van sensoren
vergeleken met beleidsadviseurs en andere professionals
van de gemeente. Het is goed om te beseffen, dat de
behoeften niet altijd overlappen. Dit gegeven kan worden
meegenomen in de communicatie over de sensoren.
Het is belangrijk bewoners mee te nemen in het
ontwikkelen van sensoren, zodat de technologie ook
voorziet in hun behoefte.
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3.2
CENT-R.
DE ONTWIKKELING
VAN CENT-R.

ROTTERDAMS SMART
CITY PLATFORM VOOR
DATAGESTUURD BEHEER.
DOOR: JACCO DE JONGH – ADVISEUR OPENBARE
VERLICHTING, GEMEENTE ROTTERDAM.
PETER WIJNANDS – BEHEERDER OPENBARE
VERLICHTING, GEMEENTE ROTTERDAM.
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DE ONTWIKKELING VAN CENT-R.

ROTTERDAMS SMART CITY PLATFORM VOOR DATAGESTUURD BEHEER.

CENT-R is een Rotterdamse uitvinding en staat voor
Connective Energy Network Tool - Rotterdam. Het is
ontstaan uit een samenwerking tussen de gemeente
Rotterdam en verlichtingsexpert Lightwell. Peter
Wijnands (gemeente Rotterdam) bedacht het concept en
benaderde ontwerper Florian Mesch van Lightwell om
zijn idee verder uit te werken.

Voor professioneel beheer en onderhoud is het voor gemeenten
essentieel om te beschikken over nauwkeurige informatie over de
buitenruimte en alle assets die zich daar bevinden. Hierbij zijn de
volgende aspecten van belang: een beheerbestand dat op orde
is, de staat waarin de verschillende assets verkeren en de mate
van gebruik. Op alle drie de vlakken ontwikkelt datagestuurd
beheer zich bij gemeenten steeds verder. Zo zijn er verschillende
Smart City toepassingen die niet alleen de verkeersstromen meten,
maar ook kunnen regelen. Daarnaast worden metingen steeds
gedetailleerder. Dat geldt voor verschillende milieuwaarden zoals
hitte, geluid en luchtkwaliteit, of de ontwikkeling en samenstelling
van verkeersstromen in een bepaald gebied.

Het combineren van functies in één object is niet nieuw. Vaak
wordt de combinatie gezocht met lichtmasten. Hieruit is de ‘slimme
lichtmast’ ontstaan. Een logische combinatie, omdat lichtmasten
een elektrische aansluiting bevatten en een netwerk vormen door
een stad. De CENT-R onderscheidt zich van een ‘slimme lichtmast’
door zijn adaptieve vermogen. Het is modulair in vorm, functie én
tijd. Zowel onderdelen als functies zijn daardoor los vervangbaar.
Hierdoor is het apparaat beter in staat het innovatietempo te volgen
dan een ‘gewone’ slimme lichtmast. Denk bijvoorbeeld aan het
laden van elektrische voertuigen. Als laadtechnologie in de toekomst
verbetert, kan bij de CENT-R eenvoudig de laadmodule worden
vervangen. Een ‘slimme lichtmast’ met ingebouwde laadvoorziening
kan minder eenvoudig worden aangepast.

“DE KOMENDE TWEE JAAR
MOET BLIJKEN OF DE CENT-R
ALS DIGITAAL PLATFORM
DOOR EEN GEMEENTE GOED
IN BEHEER GENOMEN
KAN WORDEN.”
JACCO DE JONGH
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Veenoord CENT-R lichtmast
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In januari 2020 is de CENT-R gelanceerd via een congres en met
de aansluiting van drie CENT-Rs in Reyeroord. In het afgelopen
jaar hebben we vervolgstappen gemaakt met een afgerond octrooi,
diverse onderzoeken, een exploitatiemodel en de plaatsing van
nieuwe CENT-Rs met nieuwe testfunctionaliteiten.
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3.2 CENT-R

Modulair maakt circulair. Als een technologie zich ontwikkelt, kan bij
de CENT-R eenvoudig de module worden aangepast. Daardoor zijn
gemeenten minder snel afhankelijk van één leverancier en kunnen ze
zelf de regie houden op vorm en functionaliteit in de buitenruimte.
Daarnaast worden leveranciers gestimuleerd om met oplossingen te
komen die algemeen toepasbaar zijn en kunnen functioneren op een
gestandaardiseerd platform.
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LESSEN
LES 1.
DE GEMEENTE
De CENT-R als centraal platform voor het toepassen van Smart City
technologie kan ervoor zorgen dat de regie voor het verzamelen van
data in de buitenruimte bij de gemeente blijft.
LES 2.
DERDE PARTIJEN
De afhankelijkheid van derde partijen bij het gebruik van
technologie voor het ontvangen en versturen van data is nog een
uitdaging waar we nog geen direct antwoord op hebben.
LES 3.
PARTICIPATIE CENT-R
Om de ontwikkeling van de CENT-R te laten slagen is het nodig om
meer Nederlandse en Europese steden aan te haken bij het initiatief
en testlocaties ter beschikking te laten stellen.
Meer informatie
www.cent-r.com

3.2 CENT-R
CENT-R: Connective Energy Network Tool - Rotterdam
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3.3
MMWAVE
SENSOREN.
VOOR HET METEN VAN
GEBRUIK VAN DE
OPENBARE RUIMTE.
EEN TOEPASSING IN DE
OPENBARE RUIMTE.
DOOR: IRMA VAN BERGEN BRAVENBOER,
GEMEENTE ROTTERDAM.
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VOOR HET METEN VAN GEBRUIK
VAN DE OPENBARE RUIMTE.
EEN TOEPASSING IN DE OPENBARE RUIMTE.
Dit mmWave sensorproject heeft dezelfde aanleiding
als het infraroodsensorproject (3.1). In eerste instantie
kwam de vraag voor het meten van gebruik van de
buitenruimte vanuit de afdeling Spelen. Deze afdeling
wilde voor het opstellen van de speeltuinstrategie en
onderhoudsbehoefte planning, informatie over het
gebruik van speeltuinen, zonder hiervoor camera's te
gebruiken. De strategisch informatie adviseur kwam tot
de conclusie dat er geen technische mogelijkheden op de
markt waren voor een dergelijke toepassing en daarom
is een afstudeeropdracht bij de TU Delft uitgeschreven.

•
•
•

Uitwerking techniek
Designsprint sensor, zie
Participatie & Design: mmWave sensor (2.3)
Privacy traject

“VEEL AANDACHT VOOR
PRIVACY IN DIT TRAJECT.
CHAPEAU!”
ADVISEUR INFORMATIEBEVEILIGING,
GEMEENTE ROTTERDAM

Dit project wordt nog verder ontwikkeld. Er wordt gekeken naar
andere mogelijke toepassingen en implementatie in de openbare
ruimte. Daarnaast wordt onderzocht onder welke voorwaarden het
algoritme van de sensor gedeeld kan worden.
Afstudeerproject Bernard Bekker
Privacy preserving detection and classification
of playground users | TU Delft Repositories

LESSEN
LES 1.
SAMENWERKEN
Samenwerken met andere gemeenten en organisaties is erg
waardevol. Vrijwel alle organisaties zitten met dezelfde vraagstukken
en het is goed om dit gezamenlijk aan te pakken. Daarnaast
worden de verschillen ook gelijk duidelijk. Tussen Amsterdam en
Rotterdam zaten verschillen in de visie op privacy en ook verschil in
organisatiestructuur. Dit zijn belangrijke punten om rekening mee te
houden tijdens de implementatie.
LES 2.
WAARDEN
Dit project laat zien dat het goed mogelijk is waarden, zoals
privacy, bij het ontwerpen mee te nemen. Dit is tijdens het ontwerp
wat complexer, maar tijdens de implementatie zorgt dat voor een
beter project.
LES 3.
COMPLEXITEIT
Het zelf ontwikkelen van sensoren biedt veel kansen, maar zorgt ook
voor een veel langer en complexer project.

3.3 MMWAVE SENSOREN

De afstudeerder heeft een analyse van de beschikbare technologieën
gemaakt en daaruit kwam de mmWave sensor als de meest kansrijke
oplossing naar voren. Vervolgens is een algoritme ontwikkeld dat
(bewegende) personen kon detecteren en daarin ook onderscheid
kon maken naar kinderen, volwassenen en fietsers. AMS Institute
sloot al snel bij dit onderzoek aan om het project verder te
brengen. Zij hebben de coördinatie gedaan voor de volgende drie
onderdelen van het project:

Deze technologie is voor verschillende toepassingen bruikbaar.
De coronamaatregelen zorgden ervoor dat de vraag om inzicht
te krijgen in hoe druk het is op een locatie, erg toenam.
Dit was een goede kans om de sensor voor deze toepassing verder
te ontwikkelen en te zorgen dat dit inzicht op een privacyvriendelijke
manier verkregen werd.
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3.4
SAMENWERKING
HOGESCHOOL
ROTTERDAM.
TECHNISCHE INFORMATICASTUDENTEN
WERKEN MET SENSOREN.
HET METEN VAN DE BUITENRUIMTE EN HET
ONTWIKKELEN VAN DE CENT-R.

DOOR: ROB SCHMIDT, IRMA VAN BERGEN BRAVENBOER, GEMEENTE ROTTERDAM.
PETER MAZEREEUW, NADINE VREUGENDHIL EN STUDENTEN, HOGESCHOOL ROTTERDAM.
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TECHNISCHE INFORMATICASTUDENTEN
WERKEN MET SENSOREN.

HET METEN VAN DE BUITENRUIMTE EN HET ONTWIKKELEN VAN DE CENT-R.

“HET IS INTERESSANT OM
TE ZIEN DAT HET ONTWERP
EN DE ONDERZOEKEN
VAN DE STUDENTEN WEER
DISCUSSIES OPROEPEN
OVER DE REEDS GEPLAATSTE
CENT-RS IN REYEROORD.”
Testopstelling mini CENT-R

Algemeen
Via Peter Mazereeuw van het Communicatie Media
en Informatietechnologie Instituut van de Hogeschool
Rotterdam (CMI, HR) is medio 2020 een vacature
op de Praktijklink van HR geplaatst voor twee
praktijkopdrachten. Eén opdracht over het meten van de
buitenruimte met alternatieve sensoren en één opdracht
voor het aansluiten van diverse sensoren via een
digitale interface in een zogenaamd sensorhotel.

INHOUD

01 INTRODUCTIE

zich bevond. Voor de opgave in het park werd gekozen
voor een bluetoothsensor. Deze sensor meet hoeveel (actieve)
bluetoothapparaten in de buurt zijn. De studenten maakten niet
alleen de sensoren zelf, maar zorgden er ook voor dat de data via
het LoRa netwerk ontsloten kon worden en in een dashboard terug
te vinden was. Een volgende groep studenten heeft deze sensoren
verder ontwikkeld. Niet alleen werden de uiteindelijke resultaten in
een heldere presentatie met de opdrachtgevers gedeeld, ook hebben
de studenten documentatie en filmpjes gemaakt van de technische
werking van hun oplossing.


Het project is uitgevoerd door:
Groep 1: Shivan Rambaran, Sam Jansen, Benito
Wildeman, Sebastiaan Beekman, Herman Heringa
Groep 2: Niels Oldenburger, Shabir Yousofi,
Akif Kaynak, Marvin Hazebroek, Berkant Çiftçi

ROB SCHMIDT
Project 1. Meten buitenruimte
In het Living Lab Sensible Sensor Reyeroord zijn er twee projecten
waarbij sensoren het gebruik van de buitenruimte gemeten hebben.
De opgave voor de studenten was alternatieve technologieën te
onderzoeken, om zowel het gebruik van een park als een speeltuin
te meten. Na een eerste inventarisatie werd de beste technologie
gekozen, die voldeed aan onder andere het budget en de privacy
wensen. Dit was een loadcel of drukmeter voor het speeltuinproject.
Wanneer iemand op de sensor stapt, werd gemeten waar degene
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3.4 SAMENWERKING HOGESCHOOL ROTTERDAM

De opdrachten zijn door groepjes tweedejaars studenten technische
informatica opgepakt in periodes van circa vijf maanden en
resulteerden in onderzoeksrapportages, adviezen en praktische
uitwerkingen. De resultaten van de eerste groepen werden verder
uitgewerkt door volgende groepen in een soort estafette.
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LESSEN

Project 2. CENT-R
De opgave was om een standaard aansluiting of interface te maken
voor externe partijen die één (of meerdere) sensor(en) in of aan de
paal of kast van de CENT-R willen aansluiten. De eerste groep is
voortvarend aan de slag gegaan met het bouwen van een maquette
van de CENT-R (m.b.v. een lasersnijder). Via de scrum methode en
zogenaamde sprints zijn onderzoeken en toepassingen uitgewerkt
voor de stroomtoevoer, de fysieke en digitale beveiliging, het type
sensormodule, dataopslag en een dashboard. Het resultaat is in een
informatieve demonstratiefilm vastgelegd.

LES 1.
SAMENWERKING STUDENTEN
Samenwerken met studenten van de Hogeschool is nuttig en
leerzaam. Studenten zijn niet alleen zelfredzaam, maar de
resultaten leveren reflectie op, op het bestaande ontwerp en het
ontwikkeltraject.

“IK VIND HET LEUK EN WE
LEREN VEEL VAN ANDERE
PARTIJEN DIE BETROKKEN
ZIJN BIJ DE OPDRACHT,
ZOALS LIGHTWELL,
INTERMAX EN SKYLAB.”

LES 3.
MOGELIJKE OPLOSSINGEN
Studenten komen met frisse ideeën als je hen een probleem voorlegt
en de opdracht geeft op zoek te gaan naar mogelijke technische
oplossingen.

INTI RIDDER

LES 4.
UITWERKING CENT-R
We zijn onder de indruk van de uitwerking van de CENT-R ondanks
dat de originele vraagstelling niet heel concreet was.

Groep twee is in februari 2021 verder gaan met o.a. het onderzoek
en toepassen van de LoRaWan gateway en de verbinding met het
TheThingsNetwork.

Animatievideo
‘How to build a Smart City’
	
Het sensorhotel project is uitgevoerd door:
Groep 1: Inti Ridder, Sidalli Cherif, Niels
Laarhoven, Nayef Al Nizami
Groep 2: Marvin Hazebroek, Berkant Ciftçi,
Stefan Beenen, Hubert Do, Alif Kaynak

Schematische weergave testopstelling CENT-R

3.4 SAMENWERKING HOGESCHOOL ROTTERDAM

LES 2.
UITDAGINGEN
De concrete uitwerking van de studenten laat zien welke uitdagingen
er zijn, zowel op gebied van techniek, als op het gebied van
samenwerking, dataprivacy en bescherming.
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3.5
TELEMETRIE.
STAND VAN ZAKEN EN
ONTWIKKELINGEN.

TELEMANAGEMENT OPENBARE
VERLICHTING.
DOOR: PETER WIJNANDS BEHEERDER OPENBARE
VERLICHTING, GEMEENTE ROTTERDAM.
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STAND VAN ZAKEN EN ONTWIKKELINGEN.
TELEMANAGEMENT OPENBARE VERLICHTING.

Alle verlichtingsarmaturen in Rotterdam worden
voor 2025 vervangen voor LED armaturen met
telemanagement. In 2025 zal Rotterdam ongeveer
105.000 armaturen met telemanagement hebben.
Telemanagement is het op afstand besturen en
monitoren van de openbare verlichting. Ledverlichting
op zich is al energiezuinig, maar is ook goed te dimmen
waardoor extra energie bespaard kan worden.
Door het toepassen van telemanagement kan het aantal
soorten armaturen verminderd worden, waardoor dus meer
gestandaardiseerd kan worden. Het grootste voordeel is misschien
nog wel het monitoren van de verlichting. Defecte verlichting wordt
automatisch gemeld, zodat het gehele storingsafhandelingsproces
geautomatiseerd kan worden.

LESSEN
LES 1.
TELEMANAGEMENT
Telemanagement in combinatie met een Onderhoud Management
Systeem is onmisbaar voor het automatiseren van het
storingsafhandeling proces.
LES 2.
KOSTEN
Als onderdeel van de gemeentelijke Smart City gedachte zijn de
kosten acceptabel, als onderdeel van de openbare verlichting als
individuele entiteit zijn de kosten hoog.
LES 3.
CONCLUSIE
Een eigen platform inclusief eigen connectiviteit maakt minder
afhankelijk van derden.

De notitie telemangement van mei 2020 is bedoeld om iedereen
die interesse heeft in telemanagement, meer gevoel te geven bij
wat telemanagement inhoudt en wat de mogelijkheden zijn. De
beschreven situatie betreft de stand van zaken van maart 2020.

De notitie: Telemanagement openbare verlichting
Gemeente Rotterdam. Informatie voor leidinggevenden en
belangstellenden, is op te vragen bij Peter Wijnands
jp.wijnands@Rotterdam.nl

Vervanging straatverlichting met een hoogwerker.
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3.5 TELEMETRIE

“TELEMANAGEMENT IS
ONMISBAAR IN DE
ONTWIKKELING
VAN DE SMART CITY.”

Om ook naar de mogelijkheden te kijken die zich in de toekomst
voor kunnen doen, is in de notitie ook een paragraaf gewijd
aan de combinatie CENT-R telemanagement en LORA. Het LORA
(long range) netwerk maakt gemeenten minder afhankelijk van
telemanagement leveranciers.
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3.6
LUCHTCLUB.
BURGER MEETTRAJECT
LUCHTKWALITEIT.
SAMEN METEN WE MEER.
DOOR: PATRICIA TIMMERMAN - BELEIDSADVISEUR EN
AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER EN MOHAMED EL
MASSOUDI - PROJECTLEIDER INGENIEURSBUREAU,
GEMEENTE ROTTERDAM.
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BURGER MEETTRAJECT LUCHTKWALITEIT.
SAMEN METEN WE MEER.

De luchtkwaliteit in Rotterdam en omgeving wordt
bewaakt door het meetnet dat de DCMR beheert voor
de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland.
In totaal staan er twaalf officiële meetstations in het
Rijnmondgebied. Deze meetstations zijn kostbaar en
burgers willen graag de luchtkwaliteit in hun eigen
omgeving kunnen bepalen.
De overheid had tot voor kort een monopoliepositie op het meten van
de luchtkwaliteit. Deze positie is veranderd doordat er betaalbare
sensoren op de markt zijn gekomen en ook het delen van data
gemeengoed is geworden.
In 2019 is het eerste burgermeettraject afgerond voor het meten van
de luchtkwaliteit in de regio Rijnmond. Naar aanleiding van dit traject
heeft wethouder Bonte de wens uitgesproken om meer Rotterdammers
te betrekken bij het onderwerp luchtkwaliteit door het zelf meten van
de luchtkwaliteit in hun eigen omgeving. Dit initiatief heet De Luchtclub.
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Overzichtskaart: het meetnet van de Luchtclub

Na de aanmeldfase in maart en april 2021 zijn de eerste sensoren
uitgeleverd in mei en zijn de eerste metingen nog voor de zomer van
start gegaan voor een periode van twee jaar. Niet iedereen hoeft
zelf te meten, inwoners die geen sensor willen ontvangen kunnen
wel geïnformeerd worden door onder andere de nieuwsbrief.
Iedereen kan de verzamelde data inzien en gebruiken (open data).
Ook degenen die geen sensor hebben, kunnen via de Luchtclub
inzicht krijgen in de luchtkwaliteit van hun directe omgeving.
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Bekijk het eindrapport Burgermeetproject Rijnmond
2019 via de site van de DCMR
Burgermeetproject 50 jaar luchtmeetnet DCMR | DCMR
Nadere toelichting over de opzet van de Luchtclub
is te lezen op de site
De Luchtclub | Rotterdam.nl

&
04 WETREGELGEVING

3.6 LUCHTCLUB

Het meten van de luchtkwaliteit in Rotterdam gebeurt door het
plaatsen van 14 meetstations (superunits) en 900 fijnstofsensoren.
De 14 superunits worden op strategische plaatsen in een gebied
geplaatst. Deze bevatten een extra sensor om naast fijnstof,
ook stikstofdioxide te meten. De 900 gewone sensoren worden
verdeeld onder geïnteresseerde Rotterdammers, die deze sensor
gedurende twee jaar buiten aan hun gevel plaatsen. De sensoren
worden evenredig over de gemeente Rotterdam verspreid. Door een
zorgvuldige spreiding van de superunits en de sensoren ontstaat een
totaalbeeld over de luchtkwaliteit in Rotterdam als aanvulling op het
bestaande meetnet.
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LESSEN
LES 1.
SENSOREN
Er is een groot verschil in kwaliteit en kosten tussen een
sensor die een burger zelf kan kopen (bijvoorbeeld via
internet) en de geijkte meetapparatuur van het luchtmeetnet.
Een sensor geeft een indicatieve waarde die inzicht geeft in
de lokale luchtkwaliteit. De uitkomsten van de sensor kunnen
niet gebruikt worden als juridische bewijslast. De sensoren
worden geijkt op basis van een officieel meetstation. In een
goed gespreid netwerk van sensoren over de stad is dit van
waarde als aanvulling op de metingen van het meetnet. Met
dit project doen we ervaring op met de grootschalige inzet
van sensoren en wat dit in de toekomst kan bijdragen aan het
landelijke luchtmeetnet.
LES 2.
MOTIVATIE DEELNAME
De deelnemers hebben verschillende motieven om deel
te nemen aan de Luchtclub. Sommige deelnemers zijn
nieuwsgierig naar de luchtkwaliteit in hun eigen omgeving,
anderen zijn geïnteresseerd in de techniek. Niet alle
deelnemers willen zich nu direct aansluiten bij een lokale
luchtclub, maar willen eerst zelf aan de slag.

3.6 LUCHTCLUB

LES 3.
ORGANISATIE
De Luchtclub heeft inmiddels bijna 500 leden en is daarmee
uniek in Nederland. Het vergt wel veel capaciteit voor de
organisatie om de sensoren uit te leveren en alle vragen van
de deelnemers te beantwoorden. Verder blijkt toch ook dat de
low-cost sensoren niet altijd direct werken, dus ook vanuit de
leverancier van de sensoren zijn er nog inspanningen nodig.
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SAMENVATTING WEBINAR
TECHNISCHE TOEPASSINGEN
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4.1
INKOOPVOORWAARDEN
ALGORITMES.
PUBLIEKE CONTROLE OP ALGORITMES.

EEN SAMENWERKING TUSSEN BURGERS, BEDRIJVEN EN OVERHEDEN.
DOOR: BAS DIJKSTRA – JURIDISCHE DIENST GEMEENTE ROTTERDAM.
YUGESH RAGOENATH – ADVISEUR INFORMATIEVOORZIENING, GEMEENTE ROTTERDAM.
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PUBLIEKE CONTROLE OP ALGORITMES.

EEN SAMENWERKING TUSSEN BURGERS, BEDRIJVEN EN OVERHEDEN.
Een algoritme is een reeks regels of instructies die we
door software laten uitvoeren om voorspellingen te
doen, besluiten te nemen of tot een advies te komen.
Een algoritme maakt daarvoor gebruik van dataanalyse, statistiek of zelflerende logica. Algoritmes zijn
verwerkt in ons dagelijks leven.

Ook binnen de gemeente Rotterdam werken en experimenteren
we met algoritmes. Dit heeft directe of indirecte impact op burgers,
bedrijven of zaken in de buitenruimte. Onze scanauto's maken
bijvoorbeeld gebruik van algoritmes die bepalen of er is betaald
voor parkeren. Algoritmes zijn computergestuurd en houden
rekening met andere zaken dan waar een mens rekening mee zou
houden. Een algoritme ziet niet dat jij net naar de parkeermeter
loopt. Het is belangrijk wél te innoveren met dergelijke algoritmes,
maar niet uit het oog te verliezen wat de risico’s kunnen zijn. De
gevolgen blijven namelijk niet beperkt tot parkeerboetes, omdat
algoritmes in allerlei processen ingezet worden.
We moeten van elkaars fouten leren en herhaling voorkomen.
Het is dus belangrijk om kennis en inzichten met elkaar te delen.
Daarom is een landelijke samenwerking onder de vlag van het

Er zijn bijvoorbeeld aanvullende afspraken nodig over de
transparantie en uitlegbaarheid van het product en over de
toetsbaarheid van algoritmes in het geval van audits. Er zijn reeds
inkoopvoorwaarden voor algoritmes geïmplementeerd bij de
gemeente Rotterdam; die voorwaarden worden doorontwikkeld.

LESSEN
Naast de inkoopvoorwaarden werken we aan een aantal andere
instrumenten, zoals een algoritmekader en een algoritmeregister.
LES 1.
ALGORITMEKADER
Welke regels zijn er op het gebied van algoritmes? Wie ziet toe
op toepassingen? Welke risico’s zijn er? Het Algoritmekader geeft
antwoord op deze vragen en meer. Het Algoritmekader moet ervoor
zorgen dat wij verantwoord algoritmes toepassen. We leggen
bijvoorbeeld de richtinggevende ethische waarden vast en we
bieden een overzicht van de spelregels: de geldende wettelijke,
ethische en technische kaders.

“JE WILT HET BESLUIT BEGRIJPEN
EN JE WILT ZIEN DAT HET
EERLIJK GEGAAN IS. MAAR
HOE ZIT DAT ALS EEN
BESLUIT IS GENOMEN
DOOR EEN ALGORITME?”
YUGESH RAGOENATH

Wanneer leveranciers producten voor de overheid ontwikkelen
worden contractuele afspraken gemaakt over de kosten, oplevering,
de kwaliteit en meer. Wanneer algoritmes ingekocht worden, zijn
er speciale inkoopvoorwaarden nodig om te garanderen dat de
leverancier aan aanvullende eisen voor algoritmes voldoet.

LES 2.
ALGORITMEREGISTER
Naast de inkoopvoorwaarden werken we aan een algoritmeregister.
Met een dergelijke registratie kunnen wij aspecten van
algoritmes vastleggen, die ervoor zorgen dat wij intern en extern
verantwoording af kunnen leggen.

4.1 INKOOPVOORWAARDEN ALGORITMES

Als je iets opzoekt op je telefoon dan bepaalt een algoritme de
volgorde van de resultaten. Zo lijkt de impact minimaal, maar dat
verandert wanneer algoritmes besluiten nemen. Een algoritme kan
bepalen of jij wel of geen parkeerboete krijgt, maar ook of jouw
kind wel of niet wordt toegelaten op jouw voorkeursschool of wat de
WOZ-waarde van jouw woning is.

programma ‘Publieke controle op algoritmes’ in het leven geroepen.
De gemeente Rotterdam is regievoerder van het programma.
We werken samen met elf andere overheidsinstellingen aan
verantwoorde inzet van algoritmes. Het programma ontwikkelt
verschillende instrumenten voor overheden om algoritmes op een
goede manier toe te passen en het gebruik uitlegbaar en transparant
te maken, zodat de overheid, burgers, bedrijven, politiek, auditoren
en allerlei andere partijen dit kunnen toetsen. Het ontwikkelen van
deze instrumenten doen we samen met de doelgroep; dit kunnen
burgers, bedrijven of ambtenaren zijn.
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4.2
MODELVERORDENING
SMART CITY.
TOEPASSINGEN IN DE OPENBARE RUIMTE.

WAT GEMEENTEN ZELF KUNNEN REGELEN EN WAT NIET.
DOOR: BAS DIJKSTRA, ZOZAN ASLAN, JOHN KARREMAN - JURIDISCHE DIENST, GEMEENTE ROTTERDAM.
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TOEPASSINGEN IN DE OPENBARE RUIMTE.
WAT GEMEENTEN ZELF KUNNEN REGELEN EN WAT NIET.

De gemeente Rotterdam en Kennedy Van der Laan (e.a.)
ontwikkelden in de City Deal: een slimme stad, zo doe je dat!,
een nieuwe versie van de verordening op basis van ervaringen en
onderzoek. Binnen het Living Lab Reyeroord hebben we de eerste
bevindingen gedaan. Ten eerste door een inhoudelijke reactie te
geven op de conceptverordening. En ten tweede door het uitvoeren
van een zogenaamde botsproef, waarbij de modelverordening
is toegepast op een concrete Smart City toepassing namelijk de
CENT-R. We lichten hier deze twee aspecten toe.
Indien gemeenten beslissen om Smart City toepassingen te willen
reguleren, moeten zij zich afvragen of zij de regelgeving omtrent
Smart City toepassingen in een Verordening willen regelen of dat
ze de verschillende aspecten van de Smart City toepassingen met
bestaande regelgeving willen regelen.

INHOUD
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Een andere optie is de wet‐ en regelgeving omtrent Smart City
toepassingen vanuit het rijk af te wachten.
Openstaande vragen gaan bijvoorbeeld over welke afdeling over
de beoordeling van de inhoud van de Verordening gaat, zoals
privacy en algoritmen. En moeten gemeenten naast de AVG nog
apart in een Verordening privacyregels stellen? Welke afdeling
gaat over de beoordeling en uitgifte van eventuele vergunningen?
Welke afdeling(en) moeten hiermee aan de slag en wie doet wat?
Wie gaat handhaven? Hebben de gemeenten de kennis in huis?
Of besteden ze het uit? Indien gemeenten het uitbesteden, zijn
ze de regie kwijt over de verschillende Smart City toepassingen.
De intentie van een Verordening is juist het houden van de regie.
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Ook als gemeenten de Smart City toepassingen met bestaande
regelgeving willen reguleren, zullen deze vragen moeten worden
beantwoord.

“IN DE VERORDENING
WORDT GEWERKT MET HET
UITGANGSPUNT: ZO OPEN
ALS MOGELIJK EN ZO
GESLOTEN ALS NODIG.”
ANITA NIJBOER
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4.2 MODELVERORDENING SMART CITY

Het afgelopen jaar zijn er veel vragen gekomen van
gemeenten over hoe zij hun Smart City toepassingen
moeten vergunnen. Omdat daar nog geen
standaardverordening voor bestaat heeft Anita Nijboer
(partner bij advocatenkantoor Kennedy Van der Laan)
een modelverordening geschreven. Deze verordening
heeft tot doel ervoor te zorgen dat het gebruik van
Smart City technologie binnen gemeenten duurzaam,
veilig en niet-discriminerend is, overeenstemt met de
regels van privacy zoals vastgelegd in de AVG en de
e-privacy verordening en zo min mogelijk inbreuk
maakt op de privacy en autonomie van de bewoners en
bezoekers van een gemeente.
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LESSEN
LES 1.
TOEPASSINGEN IN DE BUITENRUIMTE
Gemeenten moeten eerst beslissen of zij de verschillende Smart City
toepassingen in de buitenruimte willen reguleren en zich de vraag
stellen of dat de taak van de gemeente is.
LES 2.
TOEPASSINGEN IN EEN VERORDENING
Indien gemeenten beslissen om de regelgeving omtrent de Smart
City toepassingen in een Verordening te regelen, moeten gemeenten
uitzoeken waar de verschillende aspecten van de Verordening
worden belegd.

LES 4.
VNG
Naast de inhoudelijke beoordeling en kennis die ontwikkeld wordt,
is duidelijk geworden dat, onder invloed van digitalisering, ook het
werkveld van de juristen van juridische diensten van gemeenten, aan
het veranderen is. Zie rapport van VNG.

De Modelverordening Smart City toepassingen in de
openbare ruimte en de uitleg zijn te downloaden via deze link
M
 odelverordening voor Smart City toepassingen in
de openbare ruimte I Future City
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VNG rapport Impact van technologie op het werk van
gemeentejuristen
Impact van technologie op het werk van
gemeentejuristen | VNG
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4.2 MODELVERORDENING SMART CITY

LES 3.
CONCLUSIE VERORDENING
Er staan nog veel vragen open om te kunnen beoordelen of de
Verordening een goed instrument is. Ook bij de botsproef zijn
weer veel vragen ontstaan, waar nog geen antwoord op gegeven
kan worden. Er moet dus nog veel werk verricht worden aan de
Verordening wil een gemeente overgaan tot het gebruik van een
Verordening.
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4.3
DE STAD ALS
LABORATORIUM.
ETHISCHE REFLECTIE OP DE INZET
VAN SENSOREN IN DE STAD.
3 METHODEN.

DOOR: ELKE VAN WAALWIJK VAN DOORN, GEMEENTE ROTTERDAM.
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DE STAD ALS
LABORATORIUM.

ETHISCHE REFLECTIE OP DE INZET
VAN SENSOREN IN DE STAD.

“ER GAAT IETS VERLOREN ALS DE REGELS

Steeds meer beleid wordt gebaseerd op inzichten uit
data-analyse projecten. Bij een dataproject komen
allerlei morele keuzes kijken. Willen we bijvoorbeeld
data gebruiken om gezondheid van jongeren te
verbeteren in de wijk, dan moeten we weten wat we
onder gezondheid verstaan. Wat is gezondheid, is dit
meetbaar en zo ja welke data hebben we dan nodig?
De keuze voor bepaalde databronnen is een morele keuze. Het
project gaat immers uit van bepaalde aannames over gezondheid,
waar de meningen over kunnen verschillen. Daarbij is het
belangrijk na te denken over de mogelijke (neven)effecten van
data-verzameling en gebruik voor de verschillende betrokkenen.
Wat betekent het om menselijke waarnemingen te vervangen door
sensordata?
Op dit moment zijn er allerlei verschillende instrumenten en
benaderingen in de maak voor ethische reflectie op de inzet van
sensoren in de stad. Hier worden drie voorbeelden van methodes
waarmee wordt gewerkt en/of geëxperimenteerd in Rotterdam
beschreven. Alle drie de methodes zijn nog in ontwikkeling.

MAXIM FEBRUARI (COLUMNIST)

4.3 DE STAD ALS LABORATORIUM

VAN GOED GEDRAG NIET MEER
IN NATUURLIJKE TAAL VASTLIGGEN,
MAAR IN GETALLEN EN ALGORITMES.
NATUURLIJKE TAAL IS WENDBAAR EN
STAAT OPEN VOOR INTERPRETATIES.

REGELS DIE IN ALGORITMES ZIJN GEGOTEN,
ZIJN STAR EN ONWEERLEGBAAR, ZEKER
ALS NIEMAND DE ALGORITMES MEER
KAN DOORZIEN.[…]

VERVANG JE ACTIEVE POLITIEK
EN DYNAMISCH RECHTSDENKEN
DOOR ALGORITMES DIE EEN PAAR
PRIVATE CLUBS OOIT ONDEMOCRATISCH
IN ELKAAR HEBBEN GEKNUTSELD,
DAN BEN JE NIET ALLEEN DE POLITIEK,
MAAR OOK HET RECHT KWIJT EN
DE LEVENDE MORAAL. EN UITEINDELIJK
DE TOEKOMST.“
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Voorbeeld 1: Guidance ethics
De guidance ethics methode is ontwikkeld door Peter Paul Verbeek
i.s.m. ECP Platform voor de Informatie Samenleving. Het is een
deliberatiemethode, waarin een technologie in een context geplaatst
wordt. Met experts en betrokken stakeholders wordt een effectenen waardenanalyse gemaakt. Op basis van deze analyses kan
gezamenlijk worden nagedacht over verschillende handelingsopties
om de effecten ten positieve te beïnvloeden. Deze open dialoog
levert een arsenaal aan argumenten op. De argumenten worden dan
vervolgens afgewogen in de beslissingsfase.

Voorbeeld 2: Data Usage Board (DUB)

guidance ethics approach
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In de gemeente Rotterdam werken gegevensmakelaars die
vraag en aanbod rondom data vraagstukken bij elkaar brengen,
als mede de expertises die nodig zijn. Zij beleggen een DUB
bijeenkomst, waarbij naast de projectleider, de dataverstrekker
en de product owner, collega's aanwezig zijn vanuit security,
privacy en recordmanagement. Omdat iedereen aanwezig is, kan
meteen worden besloten: hoe het project secure door kan gaan, of
eventueel geen DPIA gedaan hoeft te worden, of eventueel wel een
DEDA (ethiek) sessie belegd moet worden en of dat er nog andere
voorwaarden zijn waar rekening mee gehouden moet worden. De
uitkomst van de sessie wordt vastgelegd en dient als basis voor het
datacontract dat nodig is voor het gevraagde product.
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4.3 DE STAD ALS LABORATORIUM

Veel gehoorde uitdagingen bij dataprojecten zijn, dat:
• Goedkeuring krijgen voor het gebruik van data lang duurt;
• Er veel verschillende loketten zijn waar men langs moet;
• Er twijfel bestaat over of we er goed aan doen om het
gevraagde überhaupt te ontwikkelen;
• Het moeilijk is om voorbij de pilotfase te komen;
• De kwaliteit van de data niet op orde is.
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Voorbeeld 3: De Ethische Data Assistent (DEDA)
De keuze voor databronnen is niet de enige morele vraag
die je tegenkomt als je met data gaat werken. Andere vragen
gaan bijvoorbeeld over vooringenomenheid (worden mensen
gediscrimineerd door het project), juridische kaders (mag ik als
overheid data over de gezondheid van jongeren gebruiken?),
security (hoe belanden deze data niet op straat?), communicatie
(hoe informeer ik mensen over dit project?), toegang (wie mag de
data inzien?), visualisatie en verantwoordelijkheid. Data-ethiek gaat
over het gezamenlijk nadenken over al deze onderwerpen. Hoe
werkt dat?

4.3 DE STAD ALS LABORATORIUM

De Ethische Data Assistent (DEDA) helpt bij het herkennen,
bespreken en documenteren van de data-ethische vragen en morele
keuzes in je dataproject. DEDA bestaat uit een toolkit die helpt bij
het in kaart brengen van ethische kwesties bij dataprojecten, bij
het documenteren van het afwegingsproces en bij de bevordering
van de verantwoording over gemaakte keuzes aan de diverse
stakeholders en het publiek. De toolkit is ontwikkeld door de Utrecht
Data School en kan gebruikt worden voor elk project waarin met
data gewerkt wordt. Het is van belang om na te denken over
aspecten als uitlegbaarheid en toegang tot data, ook als de data
geen directe relatie tot persoonsgegevens heeft. De DEDA-sessies
kunnen zowel fysiek als digitaal plaatsvinden.
Meer informatie over de guidance ethics approach is te
lezen op de website van EPC
www.epc.nl/toolkit/publicaties
Meer informatie over DEDA is te vinden op de website
van de Utrecht Data School
www.dataschool.nl/deda/
Proces De Ethische Data Assistent (DEDA)
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LESSEN
LES 1.
HULPMIDDELEN
Vanuit het Living Lab Sensible Sensor hebben we verkend welke
hulpmiddelen er zijn voor ethische reflectie op de inzet van sensoren
in de stad. Door met verschillende (wetenschappelijke) experts te
praten uit het juridische, technische en maatschappelijke domein zijn
we tot de conclusie gekomen dat ethische reflectie geen compliancevraagstuk is, maar een doorlopend proces betreft met een heel scala
aan instrumenten. Dit proces van ethische reflectie kun je grofweg
opdelen in 3 fases: deliberatie-fase, beslissings-fase en audit-fase
en vindt op verschillende contextniveau's plaats, op macro-niveau
(denk aan Europese richtlijnen), meso-niveau (standaarden) en microniveau (sensorproject in de stad).

Tabel fasen en contextniveaus

LES 4.
ROL VAN DE OVERHEID
Te vaak vinden experimenten gescheiden plaats, waarbij doorgaans
ingenieurs aanzienlijk meer geld krijgen voor grote technische
onderzoekstrajecten aan de ene kant en sociologen en kunstenaars
parallel met zeer beperkte middelen kleine onderzoeksprojecten
uitvoeren rondom burgerparticipatie. Voor verantwoorde begeleiding
van technologische innovaties moeten we waken voor gescheiden
onderzoekswerelden; een sociaal-technologisch-systeem moet
tegelijkertijd technologisch als sociaal onderzocht worden, zowel
met wetenschappelijke experts als burgers. Aan de overheid de taak
om te bemiddelen tussen deze verschillende disciplines en te zorgen
dat er geen parallelle onderzoekswerelden ontstaan die niet bij
elkaar komen.

4.3 DE STAD ALS LABORATORIUM

LES 2.
GEHELE PROCES
Het is voor gemeentes belangrijk zich op alle drie de fases en
contextniveaus te oriënteren. Alleen door het gehele proces in acht te
nemen kunnen we richting geven aan de ontwikkeling en inzet van
technologie in de stad.

LES 3.
DE STAD ALS LABORATORIUM
Verder zijn we door het Living Lab ons bewust geworden van de rol
die de overheid heeft als het gaat om de stad als laboratorium. Met
sensoren kan men data inwinnen. Daarmee wordt de stad steeds
meer een laboratorium: de stad wordt een levende observatieruimte
waar metingen plaatsvinden en experimenten worden uitgevoerd,
vaak ten behoeve van het vormgeven van de stad. De vraag rijst
onmiddellijk: wie zijn de onderzoekers in de stad als lab en wat is
hun perspectief? Immers: ‘science is politics by other means’. De stad
is een sociaal-technologisch systeem, maar wordt ze ook sociaaltechnologisch onderzocht, met zowel disciplines uit het technische
domein als uit het sociale domein en welke rol krijgen burgers in
het vormgeven van de experimentele ruimte? Worden zij enkel
behandeld als te observeren objecten in de stad als lab, of geven ze
mede-vorm aan de onderzoeken en daarmee aan de stad?
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4.4
WAARDEVOL.
WAARDEVOL DIGITALISEREN
EN DE SPELREGELS VAN DE
DIGITALE STAD.
WELKE DIGITALE STAD WIL
ROTTERDAM ZIJN?

DOOR: ELKE WENNEKERS – DESIGN RESEARCHER, GEMEENTE ROTTERDAM.
ANISHA GOBARDHAN – PROJECTLEIDER, GEMEENTE ROTTERDAM.
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WAARDEVOL DIGITALISEREN EN DE
SPELREGELS VAN DE DIGITALE STAD.
WELKE DIGITALE STAD WIL ROTTERDAM ZIJN?
Rotterdam digitaliseert en als gemeente vragen wij
ons af: welke digitale stad wil Rotterdam zijn?
In november 2019 heeft de VNG in een brief aan de
leden gevraagd in te stemmen met de principes voor
de digitale samenleving. De principes gelden daarbij
als gezamenlijk kader voor de toegankelijkheid en
veiligheid van de digitale openbare ruimte. Het richt
zich o.a. op de vraag: Wie is de eigenaar van data,
verzameld in de openbare ruimte?
Tijdens de uitwerking in Rotterdam kwamen hierbij vragen naar
voren zoals: creëren we digitale toepassingen die in het voordeel
zijn van de maatschappij? Toepassingen waar we in de toekomst
ook blij mee zullen zijn? Apps waar we onze kinderen mee in
aanraking willen laten komen? Een digitale service waar we ’s
nachts niet van wakker liggen?

“GA VOORAL BIJ JEZELF NA
WELKE ZAKEN JE BELANGRIJK
VINDT IN DE ONTWIKKELING
VAN EEN DIGITALE TOEPASSING.”
ELKE WENNEKERS

Als gemeente vinden we dat een technologische ontwikkeling
moet bijdragen aan het maatschappelijke belang. We willen
digitale toepassingen creëren waarin we op een bewuste manier
maatschappelijke waarden afwegen. Als we weten welke digitale
stad we willen zijn en ons bewust zijn van de waarden die we
hierin belangrijk vinden, wordt het ook makkelijker om te kiezen wat
we wel en niet willen. Dit traject heeft geleid tot het opstellen van
een brochure met een set aan waarden zoals privacy, inclusiviteit
en rechtvaardigheid. Elke digitale voorziening neemt zijn eigen
vraagstukken mee en dus ook zijn eigen set aan waarden. De lijst
met vragen en waarden is ter inspiratie en het document dient als
startpunt voor een dialoog over wat Rotterdammers belangrijk vinden
bij het vormgeven van een digitale wereld en toepassingen.

“VOOR ALLES WAT
NIET DOOR WET- EN
REGELGEVING KAN
WORDEN BESCHREVEN,
IS EEN GESPREK NODIG.”
ANISHA GOBARDHAN

4.4 WAARDEVOL

Om bovenstaande vragen te beantwoorden stelden we ons
de volgende overkoepelende vraag: welke waarden vinden
we belangrijk om mee te nemen in de digitale toepassingen in
Rotterdam? Het gaat dan bijvoorbeeld om waarden die van
belang zijn om een door Rotterdammers gewenste stad ook
digitaal in te richten. Met WaaRdevol willen we het gesprek over
maatschappelijke waarden op gang brengen en houden. Enerzijds
betekent dit dat we met Rotterdammers op zoek willen naar welke
waarden van belang zijn in de digitale stad en anderzijds willen

we samen onderzoeken hoe deze waarden precies tot uitdrukking
komen in de digitale wereld.
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LESSEN
LES 1.
TOEPASSINGEN
Er zijn geen eenvoudige ‘spelregels’ op te stellen om digitale
toepassingen te toetsen op wat gewenst is voor de maatschappij.
De waarde die een toepassing heeft moet per toepassing en
bijbehorende context worden bepaald.
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Voor meer informatie over de brochure Rotterdam
Digitaal kunt u zich wenden tot Elke Wennekers van
de gemeente Rotterdam
em.wennekers@rotterdam.nl
Ledenbrief ‘Principes voor de digitale samenleving’
Principes voor de digitale samenleving | VNG
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4.4 WAARDEVOL
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LES 2.
WAARDEVOL
De gemeente, of overheidsinstanties in het algemeen, bepalen
niet wat de maatschappij waardevol vindt. Het gesprek over
maatschappelijke waarden is hierbij essentieel, en is eigenlijk een
doorlopend gesprek over wat wij met elkaar belangrijk vinden. Dit
verandert over tijd.

Robotisering
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4.5
DIGITALE
SPELREGELS.
DEFINITIES VAN ONZE
SMART CITY WAARDES.
HOE BURGERPERSPECTIEVEN
ONS MEER INZICHT GEVEN.
DOOR: QUINT SULLOCK ENZLIN - TECHNISCHE
BESTUURSKUNDE, TU DELFT.
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DEFINITIES VAN ONZE SMART CITY WAARDES.
HOE BURGERPERSPECTIEVEN ONS MEER INZICHT GEVEN.
We staan op het punt om invulling en richting te geven
aan belangrijke ontwikkelingen op technologisch
vlak. Langzaam veranderen onze steden in Smart
Cities. De vraag die vaak gesteld wordt, is: wat is
verstandig? Om meer verstandigheid in onze keuzes te
kunnen brengen zijn we begonnen met het definiëren
van maatschappelijke waardes. Echter, er kan vaak
nog veel meer invulling worden gegeven aan de
maatschappelijke waardes dan dat we nu doen. Naast
wetenschappelijke literatuur zijn bijvoorbeeld ook
publieke opinies over deze onderwerpen belangrijk om
ze echt goed te kunnen begrijpen en toe te passen.

2: Transparantie
In de thesis wordt het thema ‘data’ centraal gehouden tijdens
de discussies over transparantie. Onder de deelnemers heersen
twee perspectieven. Het eerste perspectief is 'nieuwsgierig', deze
deelnemers staan open voor informatie. Ze zouden bijvoorbeeld
graag willen weten wat met hun data gebeurt, wie het beheert, waar
het naar toe gaat, noem maar op. Het blijkt dat transparantie in het
algemeen wordt gezien als blijk van vertrouwen en ook daarom
wordt gewaardeerd. Het tweede perspectief erkent, wat ik noem,
de ‘discomfort of knowing’, waarbij deze deelnemers aangeven dat
ze niet alles willen weten omdat dat te veel wordt. Deze deelnemers
willen graag weten wie er data over hen verzamelt en waarvoor,
maar bijvoorbeeld niet wie de derden zijn.

3: Inclusiviteit
Onder de deelnemers heersten verschillende perspectieven op het
onderwerp ‘inclusiviteit’. Zo een perspectief representeert een groep
in de populatie. Onbekend is de grootte van deze groep, maar
bekend is het bestaan ervan. Waar de één een vertrouwd gevoel
heeft over zijn of haar mogelijkheden om mee te gaan met nieuwe
technologieën, heeft de ander dat niet. Daarvoor komen twee
redenen naar voren. (1) De angst dat hij of zij het mentaal niet bij
houdt en het niet meer snapt en (2) de angst dat hij of zij financieel
de technologie niet meer zal kunnen bijbenen. Er wordt in de thesis
kort een relatie gemaakt met de ontwikkeling van bijvoorbeeld 5G,
waarbij 5G wordt gezien als een stimulans voor technologische
ontwikkelingen en die angst dus wellicht vergroot.

4.5 DIGITALE SPELREGELS

De thesis “Defining our Smart City” gaat in op een vijftal
maatschappelijke waardes: privacy, vertrouwen, transparantie,
veiligheid en rechtvaardigheid. Met literatuuronderzoek zijn
onderliggende betekenissen van deze waardes geïnventariseerd.
De 12 deelnemers van het onderzoek konden stellingen over deze
onderliggende betekenissen beoordelen. Als resultaat van de
analyses daarover ontstonden burgerpercepties en -perspectieven.

1: Sensoren en privacy in de publieke ruimte
Er wordt een trade-off tussen privacy en veiligheid gevonden tijdens
verschillende discussies met deelnemers. De veronderstelling is dat
burgers cameratoezicht accepteren, omdat dit gerelateerd wordt aan
directe veiligheidsverbeteringen. Daartegenover staat dan dat de
negatieve impact op het privacy gevoel ondergeschikt is.

Met de gevonden burgerpercepties en -perspectieven verbreed je
je maatschappelijk inzicht omtrent een aantal belangrijke waardes.
Het uitgangspunt van deze thesis is om je maatschappelijk inzicht
te verbreden door, voor jou, nieuwe percepties en perspectieven te
vinden. Ter illustratie geven we drie voorbeelden uit het onderzoek
die het maatschappelijk inzicht kunnen verbreden.
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Dit zijn drie voorbeelden van mogelijk interessante bevindingen.
De thema’s en de verschillende stellingen die aan de deelnemers
voorgelegd zijn, zijn terug te lezen in bijlage A van het
afstudeeronderzoek.
Het gehele afstudeeronderzoek is op te vragen bij
r.schmidt@rotterdam.nl

LESSEN
LES 1.
BURGERPERSPECTIEVEN
Vergroot je inzicht in en begrip voor de maatschappelijke waardes
privacy, vertrouwen, veiligheid, transparantie en rechtvaardigheid
door kennis te maken met burgerperspectieven.

LES 3.
SOCIALE PERSPECTIEVEN
Staar je niet blind op je eigen perspectief, maar erken de vele
verschillende sociale perspectieven.
LES 4.
VERVOLGONDERZOEK
Vervolgonderzoek kan zich richten op het ondernemersperspectief in
plaats van een burgerperspectief op deze waardes.

INHOUD

01 INTRODUCTIE

“SOMMIGE BURGERS HADDEN EEN HELE STERKE MENING
OVER EEN AANTAL STELLINGEN. DE DISCUSSIE DIE DAARUIT
ONTSTOND IS ERG LEERZAAM ALS JE ALS DOEL HEBT JE
MAATSCHAPPELIJK INZICHT VERGOTEN.”
QUINT SULLOCK ENZLIN, MAART 2021

02 PARTICIPATIE
& DESIGN

03 TECHNISCHE
TOEPASSINGEN

4.5 DIGITALE SPELREGELS

LES 2.
CONFRONTATIE EN DISCUSSIE
Ga zelf ook de confrontatie en discussie aan over maatschappelijke
waardes met bijvoorbeeld collega’s of projectteamleden.
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SAMENVATTING WEBINAR WETEN REGELGEVING
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5.1
REFERENTIE
ARCHITECTUUR.
DE ARCHITECTUUR ACHTER
SENSOREN.
OP WEG NAAR EEN IOTREFERENTIEARCHITECTUUR.

DOOR: ELKE VAN WAALWIJK VAN DOORN, EDWARD NUITEN, GEMEENTE ROTTERDAM.
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DE ARCHITECTUUR
ACHTER SENSOREN.

HUIDIGE STAAT

OP WEG NAAR EEN IOTREFERENTIEARCHITECTUUR.

Als we sensoren op een veilige en duurzame manier
willen gebruiken in de stad, zijn systemen nodig om
sensoren te managen. Dit vraagt om kaders, architectuur
en standaardisering. Een referentiearchitectuur maakt
inzichtelijk welke partijen betrokken zijn, waar we
rekening mee moeten houden en welke afspraken
we maken binnen de gemeente Rotterdam. Dit gaat
over context (zoals wettelijke kaders, stakeholders en
processen), maar ook over data, services, hardware
en infrastructuur.

TOEKOMSTBEELD

5.1 REFERENTIE ARCHITECTUUR

Smart City Architectuur
Wat we nu veel zien is, dat per toepassing wordt gekeken naar
de verschillende technologische lagen. Deze worden dan ook per
toepassing specifiek ingevuld, terwijl bepaalde lagen mogelijk meer
generiek kunnen worden vormgegeven voor meerdere toepassingen
tegelijk.
Op dit moment is de referentiearchitectuur net als de sensorstrategie
volop in ontwikkeling. Het Living Lab heeft bijgedragen aan het
creëren van bewustzijn rondom het belang van architectuur en
standaarden. Daarbij heeft het Living Lab nauwere samenwerking
gestimuleerd tussen collega's gericht op security en architectuur.
Enterprise Architect Edward Nuiten kreeg tijdens de themasessie het
podium om de belangrijkste aandachtsgebieden toe te lichten voor
een referentiearchitectuur.
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Belangrijke aandachtgebieden
Architectuur kan als een kapstok gebruikt worden voor het werken
met sensoren in de stad. De architectuur beslaat zes belangrijke
aandachtgebieden →
Rol gemeente ten aanzien van sensoren.
Voor de sensorarchitectuur is het ook belangrijk om te bepalen
welke rollen de gemeente heeft als het gaat om sensordata.
Het Rathenau instituut, maar ook de VNG zien de volgende
rollen voor gemeenten:
GEMEENTE ALS WETGEVER:
Stelt spelregels vast met betrekking tot het inwinnen van data in
de openbare ruimte, door middel van verordeningen.
GEMEENTE ALS BESCHERMER:
Kan door data inwinning in de openbare ruimte burgers en
bedrijven beschermen. Het beschermen van persoonsgegevens en
privacy is daarbij van belang.

5.1 REFERENTIE ARCHITECTUUR

GEMEENTE ALS INNOVATOR:
Bevordert innovatie door subsidies, publiek/private
samenwerkingen en/of door het bieden van faciliteiten
zoals experimenteeromgevingen.
GEMEENTE ALS TRANSPARANTIEBRON:
Of het nu gaat om data ingewonnen in de openbare ruimte door
de gemeente of door private partijen, de gemeente moet maximale
transparantie in acht nemen. Een belangrijk middel om transparant
te zijn, is het bijhouden en publiceren van een sensorenregister.
De zes aandachtsgebieden van sensorarchitectuur
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Alles draait om standaarden
Hoe krijgen we de data, die in verschillende toepassingen wordt
verzameld, bij de eindgebruikers? Daarvoor worden binnen
de gemeente Rotterdam verschillende architecturen ontwikkeld.
Standaarden zijn daarin cruciaal, bijvoorbeeld in een Integratiearchitectuur, een Data-architectuur en een Security-architectuur.
Voorbeelden principes informatie-architectuur
Naast de spelregels voor de Digitale samenleving, de Rotterdamse
Datastrategie en Common ground, WOO, WHO, AVG, zijn er
voorbeelden van principes waar nog uitspraken over moeten worden
gedaan, zoals:
1.

SENSOR-REFERENTIEARCHITECTUUR
De zoektocht naar een sensor-referentiearchitectuur heeft duidelijk
gemaakt, dat een hoop keuzes nog moeten worden gemaakt
wat betreft te hanteren principes, standaarden en begrippen.
Sensorarchitectuur is nodig om een platform te bouwen, dat zich
leent voor verschillende toepassingen en flexibel is opgebouwd met
onderdelen geleverd door verschillende leveranciers. Op die manier
wordt een vendor lock-in voorkomen. Dit is een gezamenlijke opgave
waar een centrale opdrachtgever voor ontbreekt op dit moment.

“LATEN WE DE VERSCHILLENDE
ARCHITECTUUR LAGEN
VAN DE SMART CITY
MODULAIR OPBOUWEN
MET VERSCHILLENDE
LEVERANCIERS OM VENDOR LOCKIN TE VOORKOMEN.”
ENTERPRISE ARCHITECT, GEMEENTE ROTTERDAM

Meer informatie over de spelregels voor de digitale
samenleving staat op
www.vng.nl

5.1 REFERENTIE ARCHITECTUUR

We standaardiseren maximaal: gebruik open
standaarden, open source
2. We hergebruiken, of werken samen, of kopen
of bouwen
3. Data wordt éénmalig opgeslagen en aan anderen beschikbaar
gesteld
4. De data zijn éénduidig omschreven
5. We zijn transparant naar derden: open data tenzij...
6. Van alle data is de eigenaar bekend
7. We leggen de metadata éénduidig vast in
het sensorenregister
8. Metadata over algoritmen leggen we vast in
het algoritmeregister
9. Privacy by design, dus geen add on
10. De Operational Technology en IoT toepassingen zijn secure
11. We nemen bewust overwogen risico’s

LESSEN
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5.2
SENSOREN
STRATEGIE.
BELEID EN
UITVOERINGSAGENDA
VOOR SENSOREN.

DOOR: IRMA VAN BERGEN BRAVENBOER, GEMEENTE

ROTTERDAM.
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SENSORENSTRATEGIE.

BELEID EN UITVOERINGSAGENDA VOOR SENSOREN.
De sensorenstrategie van de gemeente Rotterdam is
in ontwikkeling. Het Living Lab zorgt voor input om te
komen tot de sensorenstrategie en heeft een aanjagende
functie gehad om de strategie verder te ontwikkelen.
Hieronder staat beschreven hoe de strategie wordt
geformuleerd en welke onderwerpen daar onderdeel
van zijn.

Rotterdamse, landelijke en internationale ontwikkelingen vormen
input voor de strategie. Hiernaast wordt een eerste niet uitputtende
opsomming gegeven van relevante ontwikkelingen op landelijk en
internationaal niveau.

ARCHITECTUUR

PRINCIPES DIGITALE STAD
Elementen zijn:
• Consequenties en vervolgstappen

Elementen zijn:
• Common ground, Gemma

WETGEVING EN JURIDISCHE KADERS

SAMENWERKING

Elementen zijn:
• Concept sensordata verordening Geonovum
• Modelverordening VNG
• Modelovereenkomst
• Sensorenregister en ‐catalogus

Elementen zijn:
• VNG-realisatie, G5, EUR, Hogeschool Rotterdam, etc.
• Ontwikkeling en hergebruik Sensorenregister (Amsterdam,
Eindhoven)
• Kennis delen en ervaringen uitwisselen (o.a. Werken
aan 1 overheid)
• nhoudelijke bijdrage strategieontwikkeling (open data,
standaarden, NEN, VNG)

5.2 SENSORENSTRATEGIE

Rotterdamse sensorenstrategie
Wat is het toekomstperspectief, welke mogelijkheden bieden
sensoren en sensordata om de ambities van Rotterdam te
realiseren? Om dat te verkennen en daar richting aan te geven,
is een strategie nodig. Een strategie die niet in beton gegoten is,
daarvoor is het onderwerp nog te nieuw en gaan de technologische
ontwikkelingen te snel. Maar een strategie die helpt om stapsgewijs
de mogelijkheden van sensoren te verkennen en de ambities van de
stad te realiseren. Een andere, meer traditionele en beheersmatige
benadering is: ‘Er is een technische ontwikkeling en daar moeten
we klaar voor zijn‘. Beide invalshoeken worden meegenomen in een
richtinggevende Rotterdamse sensorenstrategie. Aan de hand van
de strategie wordt vervolgens een Rotterdamse uitvoeringsagenda
opgesteld.

LANDELIJKE EN INTERNATIONALE (EUROPESE) ONTWIKKELINGEN

“WE MOETEN
VOORAL NAAR
DE SAMENHANG
TUSSEN ONTWIKKELINGEN KIJKEN”
ENTERPRISE ARCHITECT,
GEMEENTE ROTTERDAM
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Rotterdamse Uitvoeringsagenda
In de uitvoeringsagenda geven we aan hoe we het toekomstperspectief en de Rotterdamse ambities gaan realiseren. Dat doen we langs de vijf samenhangende dimensies van
het Insight Driven Organizations raamwerk van Deloitte dat de gemeente geadopteerd heeft om de stap naar een datagedreven organisatie te maken. De volgende onderwerpen
worden verder uitgewerkt in de uitvoeringsagenda.

1. STRATEGIE
A. Definitie sensor
B. Ontwikkelen en organiseren sponsorship op directieniveau
C. Ontwikkelen en organiseren draagvlak op managementniveau
D. Wetgeving
E. Juridische kaders
		I. Overeenkomsten
		II. Inkoopvoorwaarden
		III. Privacy / AVG
F. Ethiek

4. DATA
A. Sensordata als integraal onderdeel van de Datafabriek
		I. D
 atafabriek inrichten voor (realtime) opslag, distributie
en hergebruik sensordata
B. Sensorcatalogus
		I. Selectie en implementatie
C. Sensorenregister
		I. Selectie en implementatie

5. TECHNIEK
A. Architectuur
B. Solutionarchitectuur
		I.  Ontwerp en richtlijnen voor de inrichting en het
beheer van sensoren, sensordata en netwerk
		II. Implementeren ontwerp en richtlijnen

5.2 SENSORENSTRATEGIE

3. PROCESSEN
A. Sensorprojecten ingebed in reguliere processen
		I. O
 pstellen en implementeren procesafspraken
			
• Intake en delivery sensorprojecten en -data
			
• Ontwikkelen en beheren van sensorprojecten
			
• Beheren van sensoren
			
• Opslag, ontsluiting en hergebruik sensordata
			
• Opstellen checklists (informatiearchitectuur, security,
privacy, techniek, inkoop en data)
B. Eigenaarschap en beheer
		I. Beschrijven rollen en taken IIFO en clusters
		II. Beheer sensorcatalogus en sensorenregister
C. Beveiliging procesautomatisering

2. MENSEN
A. Actief betrekken en ondersteunen betrokkenen
(community inrichten)
B. Rekruteren, ontwikkelen en borgen van kennis en expertise;
Inrichten van kennismanagement, incl. opleidingen en trainingen
C. Communicatie
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Motie
In maart 2021 is de motie ‘Wie Smart is moet ook slim zijn'
aangenomen. Hierin werd het college verzocht voor de
gemeentelijke organisatie tot een breed beleidskader te komen voor
Smart City oplossingen, die voortkomen uit (toekomstige) sensor,
data, AI-toepassingen.
Wie Smart is moet ook slim zijn
r aadsinformatie.nl - motie wie smart is
moet ook slim zijn

LESSEN
LES 1. 
THEMA'S
Veel thema’s vallen onder de sensorenstrategie. Deze
thema’s hebben veel verschillende verantwoordelijken
en vallen binnen verschillende clusters en afdelingen.
Het was dan ook erg lastig om de juiste persoon en
afdeling te vinden, die zich verantwoordelijk voelde
voor de overkoepelde coördinatie, wat nodig is voor het
opstellen van de sensorenstrategie.
LES 2. 
LIVING LAB
Het Living Lab is belangrijk geweest om de urgentie
aan te tonen voor het nut van het ontwikkelen van de
sensorenstrategie. Tegelijkertijd was het Living Lab
ook de ideale omgeving om meerdere thema’s uit de
sensorenstrategie te toetsen.

5.2 SENSORENSTRATEGIE
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5.3
SENSORENREGISTER/
CATALOGUS.
HET SENSORENREGISTER.

BRENGT ALLE SENSOREN IN DE STAD IN KAART.
DOOR: IRMA VAN BERGEN BRAVENBOER & EDWARD NUITEN, GEMEENTE ROTTERDAM. ELLEN DEBATS, VNG.
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HET SENSORENREGISTER.

BRENGT ALLE SENSOREN IN DE STAD IN KAART.

Rotterdam was eind 2019 al begonnen met het opstellen van de
randvoorwaarden voor een sensorenregister. In een sensorenregister
kunnen veel verschillende aspecten van sensoren weergegeven
worden, zoals:
•

•

•
•
Als project binnen het Living Lab is gewerkt aan
het ontwikkelen van een sensorenregister. Een
sensorenregister geeft de locaties van sensoren in de
stad weer. Afhankelijk van de afspraken die gemaakt
zijn, kan het gaan om sensoren van de gemeente,
bedrijven of bewoners. Het doel van dit register is het
bieden van transparantie en verantwoording richting
politiek, burgers en bedrijven over de sensoren in de
stad. De wens voor een dergelijk overzicht was er
altijd al en werd versterkt door het onderzoek van de
Autoriteit Persoonsgegevens naar Smart City projecten
binnen gemeenten.

Ook is het mogelijk om het register te koppelen aan een open data
store. In het huidige concept van het sensorenregister, geeft het
register alleen inzicht in informatie over de sensor zelf en geeft dus
niet de ingewonnen data weer. In een open data store zou deze
sensordata wel gepubliceerd kunnen worden. Wel moeten nog
keuzes gemaakt worden over de scope van het register. Dit zijn
onder andere keuzes of bijvoorbeeld mobiele sensoren ook moeten
worden toegevoegd, of dat bewoners en bedrijven ook hun sensoren
toe moeten voegen.

TEAMLEIDER STADSBEHEER,
GEMEENTE ROTTERDAM

Voor de gemeente Rotterdam is een belangrijke randvoorwaarde dat
het geen register kan zijn dat alleen bruikbaar is in één gemeente.
Daarom zijn oriënterende gesprekken gevoerd met de gemeenten
Amsterdam en Eindhoven, die al een sensorenregister ontwikkeld
hebben. Gelijktijdig startte een initiatief van onder andere het
Kadaster en het Ministerie van BZK, SensRNet. Rotterdam heeft
besloten zich aan te sluiten bij dit laatste initiatief.

5.3 SENSORENREGISTER/CATALOGUS

•
•

Welke devices (sensoren en/of andere digitale apparaten)
zijn er (zoals: luchtkwaliteitssensoren, waterpeilsensoren,
onderhoudssensoren, verkeerssensoren, camera's)
De status van deze devices (operationeel, opslag,
reparatie e.d.)
Waar devices zich bevinden in de openbare ruimte
Waarvoor een device is ingezet met welk doel c.q. wie is
de procesverantwoordelijke
Wie de eigenaar is van een bepaald device (c.q. daarvoor
verantwoordelijk is) en welke afspraken zijn gemaakt
De relaties tussen devices onderling

“NIEMAND HEEFT
NU HET COMPLETE
OVERZICHT OVER WELKE
SENSOREN ZICH WAAR
IN DE STAD BEVINDEN”
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LESSEN
ONTWIKKELING SENSORENREGISTER:

SensRNet
Het sensorenregister is een samenwerking tussen
BrabantStad, de gemeenten Apeldoorn, Nijmegen, Zwolle,
Utrecht, Rotterdam, het stedennetwerk G40 (themagroep
Smart Cities), VNG, het Kadaster en het Ministerie van BZK.
Het RIVM, de politie en gemeente Arnhem zijn ook betrokken.
Het register geeft inzicht in waar sensoren zich bevinden in
de openbare ruimte, welke data ze verzamelen en wie de
eigenaar is. Momenteel zijn de partijen onder leiding van
het Kadaster bezig met de ontwikkeling van een zogenaamd
“minimal viable product” van het sensorenregister, dat
SensRNet heet (uitgesproken als ‘sensornet’). 21 april 2021
werd een eerste versie hiervan gepresenteerd.

LES 2.
VERANTWOORDELIJKHEID
Daarnaast was verantwoordelijkheid ook een vraag bij dit project.
Verschillende afdelingen binnen de gemeente Rotterdam wilden
graag een sensorenregister, maar ook hier was elke afdeling maar
voor een klein onderdeel verantwoordelijk. Het is daarom belangrijk
dat er een coördinator of verantwoordelijke komt, die alle belangen
en wensen van de verschillende afdeling voor een sensorenregister
bij elkaar brengt.

Onderzoek Autoriteit Persoonsgegevens
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Sensorenregister Amsterdam
www.slimmeapparaten.amsterdam.nl
Achtergrondinformatie Kadaster SensRNet
www.kadaster-labs.github.io

5.3 SENSORENREGISTER/CATALOGUS

SensRNet is een netwerkoplossing en is de afkorting van
Sensor Registry Network. De naam geeft de essentie weer
van enerzijds het netwerk van willende partijen en anderzijds
van de technologische netwerkoplossing. Bij de ontwikkeling
van SensRNet zijn de ervaringen die zijn opgedaan in
de in 2018 uitgevoerde pilot Nationaal Sensorenregister
meegenomen.
Het project omvat niet alleen de technische ontwikkeling
van het sensorenregister. De organisatie van de weten regelgeving, de rolverdeling, de governance en de
financiering van het register spelen ook een belangrijke rol.
Deze aspecten zijn onderdeel van het project in totaal.

LES 1.
SENSORENREGISTER
Het is essentieel om te beginnen met een goede definitie van de
sensoren die worden opgenomen in het sensorenregister. Deze
definitie geeft helderheid voor verschillende partijen en is dan ook
leidend in de sensorenstrategie. Deze definitie is lastig te maken,
omdat aan verschillende toepassingen verschillende eisen worden
gesteld.

Op de website van het Kadaster staan de laatste
ontwikkelingen met betrekking tot SensRNet
www.kadaster.nl

bron: https://labs.kadaster.nl/demonstrators/sensrnet/
index.html
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5.4
LORA.
IMPLEMENTATIE DEKKEND
LORA NETWERK ROTTERDAM.
TER ONDERSTEUNING VAN
SENSORTOEPASSINGEN IN DE WIJK.

DOOR: PETER DORSMAN – DATABEHEERDER INGENIEURSBUREAU ROTTERDAM.
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IMPLEMENTATIE
DEKKEND LORA
NETWERK ROTTERDAM.
TER ONDERSTEUNING VAN
SENSORTOEPASSINGEN IN DE WIJK.

LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) is een
specificatie voor een telecommunicatienetwerk dat
geschikt is voor langeafstandscommunicatie met
weinig vermogen. Dus geen filmpjes, maar juist
berichtjes die het beheer en onderhoud van de
openbare ruimte vergemakkelijken. De technologie
wordt gebruikt voor machine-to-machinecommunicatie
(het internet der dingen). De technologie kunnen
we o.a. gebruiken voor sensortoepassingen om
dagelijkse of wekelijkse metingen te versturen, zoals
bijvoorbeeld voor grondwaterpeilmetingen, rattenvallen,
bijenkorven en het bedienen van verlichting op afstand
(Telemanagement).
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Netwerkdekking LoRaWAN Rotterdam

particulieren i.v.m. de bereikbaarheid van Vereniging van Eigenaren
(VVE’s).

idee om zich te melden voor het oplossen van een daadwerkelijk
probleem in de wijk!

Er zijn nog tal van andere mogelijkheden voor sensortoepassingen
in de openbare ruimte te bedenken die gebruik kunnen maken van
deze technologie. Bij deze de oproep aan iedereen met een goed
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5.4 LORA

Om in alle wijken van Rotterdam een dekkend netwerk te creëren,
is een aantal extra gateways opgehangen om de signalen van de
verschillende toepassingen te ontvangen en door te sturen naar
servers en dashboards. Zo is er een gateway geplaatst op de
Willlemsbrug vanwege de hoogte en daardoor het grote bereik.
Daarvoor is eerst onderzoek gedaan naar het ontwikkelen van
een netwerk in eigen beheer of aan te sluiten bij een bestaand
netwerk van bijvoorbeeld KPN, om er zeker van te zijn dat de
dienstverlening in alle wijken van Rotterdam goed beschikbaar is.
Het is in de afgelopen corona periode lastig gebleken om goede
locaties te vinden (op hoogte) voor het ophangen van gateways bij
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LESSEN
LES 1.
SIGNAALFUNCTIE
Het is noodzakelijk om eerst met vijf of tien sensoren de
signaalfunctie en juiste werking te testen, voordat een
investeringsbeslissing wordt genomen over de grootschalige
aanschaf en uitrol van een dergelijk device.
LES 2.
KENNIS
Het is hard nodig om kennis over (LoRa & IOT) netwerken op te
bouwen binnen de gemeente om niet afhankelijk te worden van de
kennis en dienstverlening van leveranciers (vendor lock-in).
LES 3.
GATEWAYS
Op moment dat de gemeente zelf gateways gaat ophangen moet
het daar ook assetmanagement over gaan voeren, zoals we dat voor
ieder ander object in de openbare ruimte doen.
LES 4.
AFHANKELIJKHEID
De gemeente moet in staat zijn om bij de aanschaf van IOT-devices
(sensoren) deze zelf te registreren in het IOT-netwerk waar zij
gebruik van maken, de data hiervan te ontvangen, in de ict-systemen
te verwerken en te presenteren. Dit om niet afhankelijk te zijn van
een leverancier om over ‘eigen’ data te kunnen beschikken en om
gebondenheid aan een leverancier te voorkomen.

5.4 LORA
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SAMENVATTING WEBINAR SENSORARCHITECTUUR
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6.1
EEN LIVING LAB,
GEVOLGD DOOR
EEN MOTIE.

LIVING LAB
Bij een Living Lab is het essentieel dat er sprake is van een real
life omgeving, ofwel een echte omgeving met mensen in de echte
wereld. Eindgebruikers hebben daarbij een heel prominente rol in
de opzet en aanpak. De feedback uit de experimenten bepaalt de
richting.

Het Living Lab Sensible Sensor Reyeroord was een
tijdelijke kapstok over een aantal lopende en op te
starten projecten, pilots en activiteiten om ervaring op te
doen en lessen te trekken. Met financiële ondersteuning
van de MRDH om deze lessen te delen binnen de regio.
Voor de duidelijkheid; een Living Lab is geen project. Het kent geen
afgebakende scope, een duidelijk begin of eind en een vooraf
geformuleerd eindresultaat. Een aantal van de activiteiten die
onder het Living Lab vallen, zijn wel projectmatig aangepakt. In die
zin heeft het Living Lab de resultaten van de individuele projecten
opgeleverd, maar ook de lessen die we trekken over de samenhang
van die projecten. En daarnaast de lessen uit de zaken die niet goed
zijn gegaan of anders zijn gelopen.

INHOUD
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FIELDLABS
Fieldlabs zijn locaties waar ondernemers en kennisinstituten elkaar
ontmoeten om technologische oplossingen en nieuwe producten te
ontwikkelen, te testen, te implementeren en toe te passen.

Hoewel niet alle activiteiten daadwerkelijk plaats hebben gevonden
in Reyeroord, is de real life omgeving van de wijk Reyeroord
bepalend geweest voor de vorm dit traject.
Een Living Lab in een periode van COVID
Een Living Lab vindt plaats in een omgeving met mensen in de
echte wereld. Maar sinds maart 2020 viel nou juist dat deel weg
door COVID. Thuiswerken,1,5 meter en zo min mogelijk contact
in groepen was het credo. We zijn in het afgelopen jaar dan ook
niet zoveel in de wijk geweest als we hadden gewild en verwacht.
Voor de bewustwording van het belang van digitalisering is dit
een mooie en harde les geweest. Het is duidelijk geworden dat
digitale connectiviteit en beschikbaarheid over een laptop essentieel
is om mee te kunnen doen op school, voor een sollicitatie of je
werk. Fysieke aanwezigheid in de wijk was een stuk lastiger door
de landelijke maatregelen. Hoewel burgers natuurlijk ook digitaal
benaderbaar zijn, leverde dat weer andere beperkingen en
vraagstukken op.
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Het Klik! Impact Lab is het traject waarin betrokkenheid van
bewoners het meest nadrukkelijk aan de orde was. In de zomer
van 2020 zijn diverse parksessies gehouden waarin we ongeveer
dertig bewoners hebben gesproken. Van daaruit zijn weer tien
diepte-interviews gehouden. We hebben deze bewoners ook weer
geïnformeerd over de uitkomsten van deze sessies en gesprekken.
De motie Wie smart is moet ook slim zijn
Tegelijkertijd zijn we erachter gekomen, dat als we gesprekken
willen voeren met bewoners in de wijk over het verantwoord
toepassen van sensoren, we nog orde op zaken moeten stellen in de
interne organisatie. Ook de gemeenteraad en het college hebben dit
ingezien.
In maart 2021 heeft het college na vragen uit de raad, via de motie
Wie smart is moet ook slim zijn2, de vraag gesteld aan de gemeente
om nog dit jaar te komen met een gemeentebreed beleidskader voor
Smart City, sensor en AI-toepassingen.

1

www.innovationquarter.nl - verschil Living Labs en fieldlabs

2

raadsinformatie.nl - motie wie smart is moet ook slim zijn

&
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6.1 EEN LIVING LAB, GEVOLGD DOOR EEN MOTIE

WAT BETEKENT HET OM EEN
LIVING LAB TE ZIJN IN EEN
PERIODE VAN COVID.

Het verschil tussen een Living Lab en een fieldlab
Wat is het verschil tussen een Living Lab en een fieldlab1?

96

05 SENSOR
ARCHITECTUUR

&
06 CONCLUSIES
VOORUITBLIK

6.2
WAAROM DIT
LIVING LAB?

HET RESULTAAT STARTS WITH THE WHY
WHY ACHTERLIGGENDE REDEN
•

HOW PLAN VAN AANPAK = DE REYSGIDS
•

In maart 2018 heeft toenmalig wethouder Kathmann de ambitie
uitgesproken dat Rotterdam in 2025 een digitale voorbeeldstad is.
Via dit Living Lab hebben we invulling gegeven aan deze ambitie.
In het plan van aanpak dat ten grondslag ligt aan het Living Lab,
hebben we de aanleiding als volgt verwoord:

•
•
•

•
•
•

Doel van het Living Lab is de wijk Reyeroord in te zetten als
testlocatie voor sensoren, waarbij niet alleen de technische
voorwaarden bepaald worden, maar ook de sociale
randvoorwaarden. Denk hierbij aan de dialoog met bewoners over
het toepassen van sensoren in de directe omgeving...

01 INTRODUCTIE

Bijdrage aan producten en diensten.
Opstellen van een set van randvoorwaarden.
Instrumentarium en handelingsperspectief voor de burger en
de gemeente als beheerder van de stedelijke omgeving.
Red flags identificeren.
why how what Living Lab Reyeroord

Bij het begin van het Living Lab in het najaar van 2019, hebben
we met het kernteam een sessie georganiseerd om met elkaar
onze persoonlijk motivaties te bespreken. Met behulp van de
methodiek van de Golden Circle van Simon Sinek, hebben we
individueel en als groep onze beweegredenen opgesteld aan de
hand van illustraties en foto’s. De grote gemene deler hierbij was
de gezamenlijke drive om de digitalisering van de openbare ruimte
en de impact daarvan op Rotterdammers, in juiste banen te leiden.
Daarbij kwam ook de vraag naar boven: ‘Als de openbare ruimte
zou kunnen praten, wat zou het ons vertellen?’ De uitkomsten van
deze sessie hebben we vervolgens vertaald naar de volgende
kernboodschap: De buitenruimte digitaliseert. In Rotterdam is het
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Living Lab Sensible Sensor Reyeroord gestart, waarbij in de wijk
Reyeroord ervaring opgedaan wordt met het gebruik van sensoren
in de buitenruimte. Bewoners, bedrijven en kennisinstellingen spelen
een prominente rol. De kennis die we opdoen over wat er nodig is
en wat de wensen zijn voor digitalisering van de buitenruimte, geeft
ons input voor het maken van standaarden, zowel op technisch,
organisatorisch als sociaal gebied. De learnings die we ophalen,
delen we met de MRDH-gemeenten en andere Smart City partners
in de regio, zodat digitalisering van de buitenruimte gezamenlijk op
de juiste manier en over de hele stad kan worden toegepast. Deze
kernboodschap is het uitgangspunt geweest voor de communicatieve
uitingen, zoals website en webinars.
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6.2 WAAROM DIT LIVING LAB?

•
Overheden zijn gebaat bij een sterke regierol op het gebied van
sensoren. In de afgelopen jaren is steeds gebleken dat de markt
geen overkoepelend beleid, structuur of toegepaste standaarden
heeft ontwikkeld. Er wordt veel over gesproken, maar het blijft bij
definitie discussies. Vandaar dat Rotterdam zelf het initiatief heeft
genomen om op een gestructureerde wijze de toepassing van
sensoren op te pakken, zodat opschaling in de stad, maar ook in de
regio, mogelijk is. Dit vergt extra capaciteit en kennis in operatie en
beleid.

Door disciplines en stakeholders samen te brengen in een
richting.
Door mensen en projecten met elkaar te verbinden.
Door het identificeren van wensen, eisen en lacunes en vast
te leggen.
In dialoog met bewoners, ondernemers & kennisinstellingen.

WHAT RESULTATEN / DELIVERABLES

...De stedelijke omgeving wordt in toenemende mate
gedigitaliseerd. Op dit moment creëren we een nieuwe wereld
waarin de fysieke buitenruimte met de digitale én de sociale wereld
is verbonden. Dit brengt de verantwoordelijkheid met zich mee om
vanuit de juiste waarden deze nieuwe wereld vorm te geven.

INHOUD

Op de juiste manier faciliteren en randvoorwaarden expliciet
maken van digitalisering van de buitenruimte.
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6.3
CONCLUSIES EN
AANBEVELINGEN.
VOOR HET VERVOLG VAN HET
LIVING LAB.

De boodschap die we naar aanleiding van de conclusies mee
willen geven, gaat dan ook over het verbinden van disciplines en
om van elkaar te leren. Het vormgeven van de Smart City voor
de gemeente is geen technische opgave, maar een plannings- en
organisatievraagstuk en in essentie een menselijke opgave. Zowel
geredeneerd vanuit het formuleren van probleemstellingen, als vanuit
het zoeken naar oplossingen.

1

Het principe dat iemand (persoon of organisatie) alleen informatie

mag vragen, opslaan, gebruiken, delen ten behoeve van welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden (bron:
Wet Bescherming Persoonsgegeven)
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1. ZET DE MENS CENTRAAL.
Voorkom een ‘technology-push’ bij de inzet van sensoren en stel
wensen, behoeften en daadwerkelijke problemen van mensen in
de wijk centraal. Houd hierbij rekening met het karakter en de
demografie van de wijk, de inclusieve samenleving.
2. BRENG VERANTWOORDELIJKHEDEN OP ORDE.
Om sensortechnologie goed te gebruiken binnen de gemeente,
is een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden nodig.
Richt een (mandaterings)systeem in (wie heeft welke inhoudelijke
bevoegdheid) voor sensortoepassingen. Breng budgetten samen
om versnippering tegen te gaan en interdisciplinair werken te
bevorderen.
3. VERKEN DE TOEKOMST VIA KUNSTENAARS
EN DESIGNERS.
Laat de stad niet (alleen) vormgeven door ingenieurs, planners
en juristen, maar nodig kunstenaars en ontwerpers uit om de
toekomst te verbeelden. Zodat het gesprek met alle betrokkenen
gevoerd kan worden over wat wel en niet gemeten kan en moet
worden.
4. RICHT EEN PASSEND KWALITEITSSYSTEEM IN.
Formuleer eigen kwaliteitseisen voor de inzet van sensoren in de
stad in een kwaliteits- en toezichtsysteem, waarin doelbinding
wordt bewaakt.1
5. ONTWERP DE SMART CITY INTERDISCIPLINAIR.
Verbind verschillende sociale, juridische en technische disciplines
met elkaar in projecten; zij vinden elkaar nog niet vanzelf.
Betrek burgers, bedrijven en kennisinstellingen bij de inzet van
sensortoepassingen. Leef je in, in elkaars perspectieven.
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Lessen vervolg en opschaling
1. DEFINIEER SAMEN HET BEGRIP OPSCHALING
VOOR HET VERVOLG.
Het begrip opschaling kent vele dimensies en definities. Zorg
voor een heldere begripsbepaling om miscommunicatie te
voorkomen. Betrek verschillende disciplines bij de vormgeving
van de brede inzet en uitrol van toepassingen.
2. ONTWIKKEL EEN REGIONALE GECOÖRDINEERDE
AANPAK.
Steden en gemeenten in de regio ervaren dezelfde
problematieken. Bundel capaciteit en zorg voor een
regionale aanpak voor beleidsontwikkeling op de inzet van
sensoren. Zorg dat het onderwerp digitalisering hoger op
de regionale bestuurlijke agenda komt, in aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen van 2022.
3. ZORG VOOR EEN (REGIONAAL) PLATFORM VOOR
KENNISDELING.
Er wordt al veel ervaring opgedaan in de regio, maar
kennisdeling vindt nog onvoldoende plaats. Zorg voor
verbinding en kennisdeling tussen de verschillende labs en maak
de lessen publiek beschikbaar. Neem ook de context waarin
pilots en projecten zich afspelen mee in de kennisdeling.

6.3 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

De aanleiding van het lab kwam voort uit de sociale
context van de snel digitaliserende samenleving. In dit
geval was dat Reyeroord: de wijk als laboratorium.
De lessen zijn bedoeld voor alle professionals van de
gemeente Rotterdam, de MRDH en daarbuiten, die
zich, in brede zin, bezighouden met het toepassen van
sensoren in de openbare ruimte.

Algemene lessen

6. HERZIE DE BEGINSELEN VAN BEHOORLIJK BESTUUR.
Het is de rol van gemeenten om belangen van burgers te
beschermen. De bestaande beginselen zijn opgesteld in een tijd
dat waarneming en verwerking van data door mensen werd
gedaan en houden nu onvoldoende rekening met de impact van
de huidige technologische ontwikkelingen.
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6.4
OPSCHALEN.

BEGRIPSBEPALING EN PERSPECTIEVEN.
De eerste geleerde les over opschaling gaat over het
begrip opschalen zelf. Dit is niet alleen een modebegrip
van deze tijd, maar daarbij kent het ook niet één
gangbare uitleg of definitie. Het is maar net wat de
gebruiker ermee bedoelt. Dat kan bijvoorbeeld zijn
vanuit een pilot naar een project ‘opschalen’, of van een
straat naar een hele wijk. Anderen gebruiken het begrip
in de context van het onderbrengen van innovaties in
het primaire proces van vakafdelingen. Weer een ander
gebruikt liever de term doorwerking hiervoor. Kortom
niemand heeft het goed of fout, maar verwarring ligt op
de loer.

Op basis van de uitkomsten van dit Living Lab en de motie ‘Wie
smart is moet ook slim zijn’1 is er voldoende aanleiding om door te
gaan met het onderzoeken en vormgeven van de randvoorwaarden
voor sensortoepassingen in de openbare ruimte. Op 16 juni 2021
is een sessie georganiseerd met leden van de stuurgroep, het
kernteam en mensen van de MRDH en de provincie Zuid-Holland
om te brainstormen over hoe zo’n vervolg eruit kan zien. Onderdeel
van de brainstorm was het verkennen van het begrip opschaling.

INHOUD

01 INTRODUCTIE

1. Het breder toepassen van en onderzoek met sensoren in andere
wijken of zelfs heel Rotterdam. Denk bijvoorbeeld aan winkelstraten
die nadrukkelijk in de aandacht komen te staan in de periode ‘na’
corona.
2. Het toepassen van innovaties in het primaire proces van de
vakafdelingen van de gemeente. Denk hierbij aan de integrale
toepassing van de randvoorwaarden binnen de afdelingen juridische
zaken, openbaar beheer, basisinformatie en dienstverlening.
Na het verkennen van het begrip opschaling gaat het er ook om,
om een aanpak of proces te organiseren waarlangs de opschaling
verder kan plaatsvinden. We hebben hiervoor een drietal
perspectieven gevonden die ons inspireren en behulpzaam gaan
zijn.
1. Keuze maken uit de werkwijzen zoals beschreven in het rapport
Voorbij Lokaal Enthousiasme van het Rathenau Instituut2, te weten:
groei, replicatie, circulatie of institutionalisering.

3. Menselijk perspectief zoals verwoord in het webinar over
Opschaling door Mario Kieft door het blijven voeden van de
zogenoemde ‘innovatie fonteintjes’ in de organisatie. Dat wil zeggen
de mensen die zich met hart en ziel inzetten om van Rotterdam de
innovatie voorbeeldstad van 2025 te maken.
In de sessie van 16 juni 2021 hebben we gedroomd over wat er
allemaal mogelijk is rond dit onderwerp. Tegelijkertijd verliezen
we de realiteit niet uit het oog en gaat er invulling gegeven moeten
worden aan het beantwoorden van de motie voor het einde van
dit jaar. Dat gaat ons helpen en dwingt ons ook om keuzes te
maken ten aanzien van capaciteit. Ook ligt er een voorstel van
de gemeente Amsterdam en het AMS Instituut voor een concrete
samenwerking met het Responsible Sensing Lab. We houden de
lezer graag op de hoogte via de diverse communicatiekanalen over
de vorm en de uitkomsten van een mogelijk vervolgtraject.
Voor meer informatie kijk op
www.ondernemen010.nl/LivingLabSensibleSensor

2. Veranderkundig perspectief langs de acht stappen van het
model van Kotter. Een planmatig model met aandacht voor de
omstandigheden, de betrokkenen en de implementatie van de
verandering.
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1

raadsinformatie.nl - motie wie smart is moet ook slim zijn

2

Voorbij lokaal enthousiasme | Rathenau Instituut

&
04 WETREGELGEVING

05 SENSOR
ARCHITECTUUR

6.4 OPSCHALEN

De les die wij hebben geleerd en als tip meegeven is dan ook dat
op het moment dat je het over het vervolg van een project, pilot
of activiteit gaat hebben en het woord opschalen voorbijkomt, je
dat woord met de groep gaat verkennen. Wat verstaan wij er zelf
onder? Om de kans dat je het niet over hetzelfde hebt of langs
elkaar heen praat, te verkleinen.

Geconcludeerd werd ons vooralsnog te beperken tot twee dimensies:
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COLOFON
LIVING LAB SENSIBLE SENSOR REYEROORD. ALS DE BUITENRUIMTE
ZOU KUNNEN PRATEN, WAT ZOU HET JOU VERTELLEN?
IS EEN UITGAVE VAN DE GEMEENTE ROTTERDAM.
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Meer weten over het Living Lab Sensible Sensor en
de laatste ontwikkelingen?
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