VERSLAG BUITENLANDSE DIENSTREIS
HOEVEEL PERSONEN HEBBEN DE REIS GEMAAKT
2 Personen gemeente Den Haag BSD
3 Personen gemeente den haag DSO

HOELANG DUURDE DE REIS?
3 dagen
WAT WAS HET DOEL VAN DE REIS?
Met Smart The Hague wil gemeente Den Haag innoveren en voorbereid zijn op de toekomst. Dit zal Den Haag
aantrekkelijk maken voor bedrijven om zich er te vestigen en voor bewoners als leefgebied. Er liggen veel
kansen voor de gemeente Den Haag maar er zijn ook voldoende uitdagingen en keuzes te maken. Een
belangrijk fundament van een Smart City is een gedeelde architectuur en data-infrastructuur die het
innovatievermogen dan de stad met vergroten en data gedreven sturing mogelijk te maken.
De Smart City Expo Barcelona (SCEB) is het belangrijkste Smart City Congres van Europa. Alle Europese steden
zijn hier vertegenwoordigd om kennis en ervaringen uit te wisselen over smart cities.
RvO heeft samen met de stad Barcelona een kennisuitwisseling programma rondom een integrale Smart City
aanpak en de economische programma’s van Barcelona georganiseerd.
Het bezoek aan Barcelona had meerdere doelstellingen:
Kennis:
Gedurende dit congres vindt kennisuitwisseling plaats over de toekomstige ontwikkeling van Smart Cities,
telecom en ICT. Tevens zijn er gastsprekers van diverse grote technologiebedrijven en op de beursvloer tonen
bedrijven hun nieuwste Smart City technologieën/innovaties. Om goede oplossingen te krijgen voor de stad is
het essentieel dat je op de hoogte bent van de proposities van de marktpartijen. Daarnaast worden de
ervaringen opgedaan tijdens deelname aan de SCEB verwerkt in de aanpak van de Den Haag – RvO Paviljoen
tijdens de Mobile World Congres die in februari 2017 eveneens plaatsvindt in Barcelona.
Integratie
Er is binnen Den Haag veel kennis opgedaan van Smart City vanuit economisch perspectief. Nu het programma
Smart The Hague bij BSD ondergebracht gaat worden zal er ook op Informatiemanagement, datamanagement,
governance en architectuur gebied kennis opgedaan moeten worden. Bijvoorbeeld als het gaat om:
 Architectuur en standaarden
 Platformen en Cloud partijen
 Oplossingen: welke technieken/oplossingen hebben zich bewezen?
 Governance, eigenaarschap
 Beveiliging en privacybescherming
Relatiebeheer/handelsbetrekking:
De Nederlandse hightech sector behoort tot de wereldtop en speelt een hoofdrol bij de ontwikkeling van
nieuwe technologieën en materialen voor technologische oplossingen voor allerlei maatschappelijke
uitdagingen die wereldwijd spelen op het gebied van bijv. mobiliteit, veiligheid, gezondheid, en het klimaat.
Nederlandse steden spelen hierbij een belangrijke rol als het gaat om het toepassen en financieren van
innovatie op het gebied van Smart Cities. De Nederlandse steden hebben hun eigen aandachtsgebied(en) voor
stedelijke ontwikkeling. Om onze steden voor te bereiden op de toekomst is een integrale aanpak nodig

Den Haag biedt op het Holland Paviljoen tijdens de Smart City Expo World Congres in Barcelona, o.a. Sim-Ci,
Overmorgen en Ecotap de mogelijkheid hun innovaties te laten zien.

WELKE LOCATIES ZIJN BEZOCHT?
Het programma was als volgt:
Tijdstip
Zondag 15:00 – 17:00
Zondag 19:00 –21:30

Doel
Heenreis
RVO kickoff bijeenkomst

Maandag 9:00 – 12:00

RVO Workshop strategie en visie

Maandag 13:00 – 18:00

Dinsdag 9:00 –10:00

Smart City Expo Pre Event Microsoft
& Bismart
Werkdiner Digitale Infrastructuur
(Nederland)
Kickoff en pitches

Dinsdag 10:00 – 17:00
Dinsdag 17:00 – 18:30

Smart City Expo World Congres
Netwerk receptie

Dinsdag 19:30 – 23:00

Werkdiner internationale
samenwerking: Washington, New
York en Den Haag (BSD/CB)
Werkdiner Smart City NL-strategie:
G5, IenM, KING (DSO/Economie)
Terugreis

Maandag 19:30- 23:00

Dinsdag 19:30 – 23:00
Woensdag 11:00

Locatie
Amsterdam - Barcelona
B-Hotel Rooms Bambu & Llança,
Barcelona
B-Hotel Rooms Bambu & Llança,
Barcelona
Camp Nou, Barcelona
Hotel Catelonia
Smart City Expo World Congres –
Holland Paviljoen
Gran Via Venue, Fira, Barcelona
Smart City Expo World Congres –
Holland Paviljoen
Diner, Barcelona stad

Diner, Barcelona stad
Barcelona - Amsterdam

WIE HEB JE ONTMOET? (BENOEM DE FUNCTIEOMSCHRIJVING)
Er zijn veel ontmoetingen geweest gedurende de RVO bijeenkomsten. Zo zijn er gesprekken geweest
met meereizende ondernemers, maar ook gesprekken met andere steden die een ontwikkeling
doormaken op Smart City gebied. Onder andere: Utrecht, Amersfoort en Amsterdam. Tevens zijn er
gesprekken met andere organisaties geweest die Smart Cities kunnen ondersteunen bij deze
ontwikkeling zoals VNG King. Een kennisuitwisseling met de meest toonaangevende Smart City in
Europa: Barcelona heeft veel inzichten gebracht voor een integrale smart city aanpak.
Tijdens de Smart City Expo zijn er veel gesprekken geweest met verschillende aanbieders van
producten en oplossingen op de beursvloer.

Ook was gemeente Den Haag vertegenwoordigt op de beursvloer in het Holland Paviljoen. Andere
exposanten in dit paviljoen waren: Amersfoort, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht. Dit paviljoen was
bijzonder druk bezocht en heeft een enorme positieve indruk achtergelaten bij de bezoekers. De
Nederlandse steden hebben op deze manier kunnen laten zien wat de ontwikkelingen zijn in die
desbetreffende stad. Den Haag heeft haar unieke aanpak voor een smart city en de samenwerking
met lokale en (intern)nationale partijen kunnen tonen, wat een enorme aantrekkingskracht heeft op
ondernemers en andere internationale partijen.
De volgende samenwerkingsverbanden waarin Den Haag participeert hielden hun jaarvergadering of
voortgangsoverleg:
 City Protocol Society (CPS), het belangrijkste platform voor Europese Smart City steden. CPS
fungeert tevens als belangrijkste overlegorgaan om Europese standaarden voor Smart Cities
te definiëren.


G5 Smart City NL-strategie meeting met vertegenwoordigers van Eindhoven, Amsterdam,
Rotterdam en Utrecht waaronder de CIO’s/Directeuren informatievoorziening om de
speerpunten te bepalen voor de G5 Smart City NL-strategie.



GSC3 samenwerkingsverband tussen Nederlandse en Amerikaanse steden Chicago,
Washington en New York. Op de agenda staan werksessies over Smart City Resilience
Framework, Cyber Security

WAT HEEFT DE REIS DE GEMEENTE OPGELEVERD?
Strategie en Visie
Verschillende steden, het bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen werken samen aan een Smart City
strategie voor Nederland, die dient als input voor de volgende regeringsperiode. De G5 nemen hierin
het voortouw. In dat kader waren de programmamanagers Smart Cities en CIO's van de G5 aanwezig
om de kernpunten van de strategie te bepalen. Een visie waar niet alleen een binnenstad belangrijk is
maar juist ook de regio en thema’s op nationaal niveau, waar een holistische blik en een integrale
aanpak kernwoorden zijn. Deze zal naar verwachting in 2017 aan premier Mark Rutte worden
aangeboden.
Een van de pijlers van de Smart City Strategie Nederland is het gezamenlijk presenteren van
Nederland als innovatieplatform dat steden kunnen gebruiken om lokaal bedrijfsleven in hun kielzog
mee te nemen en de mogelijkheid te bieden nieuwe markten en partnerships aan te gaan.
Samenwerking tussen (inter-)nationale steden en regio’s is voor Smart Cities belangrijk en door het
delen van kennis en ervaringen, kunnen sneller resultaten worden geboekt.
Inspiratie en kennis
De verschillende mogelijkheden en oplossingen die getoond zijn, zijn een enorme inspiratie voor een
verdere uitwerking van de strategie en visie voor een Smart The Hague. Ook kennis is opgedaan voor
een verdere ontwikkeling voor een Smart The Hague Architectuur voor de infrastructuur en dataarchitectuur.
In een korte tijd verschillende ervaringen bespreken met andere steden en bedrijven hebben gezorgd
voor:



verscherping en verdere uitwerking van de strategie en visie: Smart The Hague;



een zorgvuldige selectie van oplossingen bij eventuele toekomstige aanbestedingen;



herkennen van valkuilen (lessons learned van andere steden);



exploratie van nieuwe innovatieve werkende oplossingen;



heldere keuzes voor de architecturen: IT Infrastructuur en IT Data architectuur;



afspraken met G5 en afspraken met internationale steden Washington en New York;



ideeën voor innovatieve pilots;



Best Practices t.a.v. Den Haag – RvO Paviljoen Mobile World Congres 2017.

Er is meer kennis van de proposities van marktpartijen en waar hun kracht ligt. Dit heeft gezorgd dat
we verstandige keuzes kunnen maken over bijvoorbeeld de governancemodellen (zoals
regievoering). Ervaringen van andere steden verschaffen inzicht in wat verstandig is om aan de markt
over te laten en waar de gemeente zelf een nuts-positie in moet nemen. Een bezoek aan Smart City
Expo 2016 heeft Den Haag de mogelijkheid geboden om op een efficiënte wijze de laatste
ontwikkelingen op het gebied van Smart City te volgen en afspraken te maken voor vervolg en om
potentiele samenwerkingen te verkennen met veel partijen en betrokkenen in een zeer korte tijd.
Innovatie: Innovatie beperkt zich niet alleen tot het opdoen van ideeën en mogelijke kansen. Hoe
men het in de praktijk kan brengen is een grotere uitdaging. Dit congres heeft ons geholpen daar
meer handvatten voor te krijgen. Welk effecten hebben Smart City initiatieven nu op ons innovatief
vermogen. Erkennen van de drivers van stedelijke ontwikkeling en hoe deze te vertalen naar een
integraal ICT-beleid. Om te kunnen innoveren zal niet alleen economisch naar het Smart City
vraagstuk gekeken moeten worden maar ook de verbindingen met de interne
informatiehuishouding.
Een geslaagde dienstreis met een prachtig resultaat.

