Verslag dienstreis ICT in de stad
CIRINT.NET is een Europese netwerk met een jaarlijkse conferentie over kritische
(ICT) infrastructuur bescherming. Organisatoren zijn TECNALIA and the Spanish and
European Technology Platforms on Industrial Safety & Security PESI-ETPIS, in
cooperation with the Ministry of Security of the Basque Government and the Council
of Bilbao, and the European Regions and Technology Partners in CIRINT.net
Consortium and MIRACLE project, with the support of the European Commission.
Het congres heeft drie dagen plaatsgevonden van 12 tot 14 juni 2016 in Bilbao in
Spanje.
Doelen congres
Het Europese subsidieproject en programma Miracle is afgesloten. Het doel is na
het Europese project een netwerk te blijven van Europese regio’s die bij elkaar
komen om van elkaar te leren.
Deelnemende regio’s


Regio SCOTLAND (Groot Brittannië).
Scottish Government - Overview of CIR Strategy,
Governance and Delivery.
Critical Infrastructure Operator’s - Case Studies:
 Scottish and Southern Energy - Weather impacts on power supply.
 British Telecom - Challenges and opportunities of providing telecoms to
remote and vulnerable communities.
 Scottish Water - Protective security enhancement.



Regio LOMBARDY (Italië).
Regione Lombardia Government – Overview of CIP-R Policy, Programme and
Governance model.
Critical Infrastructure Operator’s - Case Studies:









Developing resilient strategies for the regional transport integrated
system.
Weather impacts on power distribution networks in urban areas.
Advanced technological solutions for resilient regions.

Regio Baskenland (Spanje)
Duitsland, koepelorganisatie van de regio’s
Homeland Security, koepelorganisatie regio’s in USA
Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (trekker Fieldlab Smart Safe Resilient
Mainports en veiligheidsregio’s (trekker Kennemerland met regio
Amsterdam/Schiphol)

Baten voor ICT in de stad
Inspiratie, kennis en contacten opdoen in het internationale network van kritische
infrastructuur. Uitkomst is het belang van publiek private samenwerking in de regio.
Wij analyseren en volgen internationale trends om deze te vertalen naar de gevolgen
voor ICT infrastructuur beleid in Den Haag en Nederland (trekker Veilige Stad van de
Digitale Steden Agenda).

