
 
Aan:  De Gemeenteraad van Hoorn 

Van:  Arthur Helling, namens de fractie Van D66 

Betreft:  Initiatiefvoorstel ‘de slimme stad’ (op basis van artikel 33 Reglement van Orde) 

Datum:  30 januari 2015 

================================================================================== 

Gevraagd besluit: 

1. Een werkgroep vanuit de raad samen te stellen (met ondersteuning vanuit minimaal de 
griffie en communicatie) ter voorbereiding van het onderwerp ‘de slimme stad’ in de 
Gemeenteraad; 

2. Het College verzoeken een portefeuillehouder aan te wijzen voor ‘de slimme stad’ en deze 
als vast lid aan de werkgroep toe te voegen; 

3. De werkgroep de opdracht mee te geven om een inspirerende (stads)presentatie te 
organiseren, met inleiders die op onderdelen van ‘de slimme stad’ inzichten (trends en 
ontwikkelingen, kansen en bedreigingen, do’s and don’ts) kunnen overbrengen aan de 
Gemeenteraad en het College van B&W; 

4. De werkgroep de opdracht mee te geven om informatie te verzamelen over de ‘slimme stad’ 
en deze te presenteren aan de Gemeenteraad, waarbij in elk geval ingezoomd wordt op de 
volgende vragen: 

a. Wat betekent de ontwikkeling van ‘de slimme stad’ voor de rol van de lokale overheid 
(denk aan zaken als financieel beleid, armoedebeleid, het onderwijs, de generatiekloof, 
de tweedeling, onze zorg, onze infrastructuur, de solidariteit?), maar ook de 
‘governance’: de besluitvorming, de veiligheid, de privacy, de wet en regelgeving. En 
waar houdt de publieke taak op en begint de private taak? 

b. Welke rol willen we aannemen: actief of passief? Willen we voorsorteren of zijn we 
volgend? Gaan we strategische allianties aan en op welke schaal en met welk doel? 

5. De werkgroep de opdracht mee te geven om de belangrijkste conclusies en aanbevelingen, 
na advisering via het College van B&W, aan de raad voor te leggen via een raadsbesluit; 

6. In 2015 een werkbudget ter beschikking te stellen van 5.000 euro, ten laste van het budget 
projecten van de Gemeenteraad. 

================================================================================== 

 



Samenvatting 

Steeds meer signalen komen tot ons dat de technologische ontwikkelingen aan een groeispurt bezig 
zijn. Die versnelling in de technologische ontwikkeling heeft grote gevolgen voor de systemen van de 
samenleving en het samenleven zelf. Hierin liggen grote kansen voor de ontwikkeling en populariteit 
van steden, indien zij hier op de juiste manier op inspelen. Maar het tegenovergestelde is ook waar: 
kansen die niet gepakt worden, kunnen uiteindelijk leiden tot bedreigingen voor de stad als centrum 
van de regio. 

Dit voorstel gaat over ‘de ‘slimme stad’ die eraan komt. In een slimme stad werken in toenemende 
mate mensen thuis of op een werkplek in de buurt (broedplaats). Er wordt gewerkt in ‘the cloud’ of 
met behulp van teleconferencing. Het verkeer in de stad wordt daardoor minder en is schoner 
(elektrisch) en veiliger (slimme verkeersgeleiding.) Heel veel data en signalen worden digitaal 
uitgewisseld en hebben invloed op vrijwel alle aspecten van ons leven. Denk aan: veiligheid, 
mobiliteit, comfort etc. 

Dit alles raakt ook de rol van de (lokale) overheid in het hart en heeft ook grote impact op de 
‘governance’ (de wijze van besturen, de wijze waarop we het toezicht organiseren, op onze 
gedragscode etc.) 

Dit initiatiefvoorstel beoogd een verkenning vanuit de Gemeenteraad te laten uitvoeren met actieve 
betrokkenheid van raadsleden. 

1. Inleiding: redenen voor het voorstel 

Aanleiding 

Steeds meer signalen komen tot ons dat de technologische ontwikkelingen aan een groeispurt bezig 
zijn. Die versnelling heeft grote gevolgen voor de systemen van de samenleving en het samenleven 
zelf. Op het Leisure Board congres van 10 december 2014 bij Van der Valk in Hoorn gaf de spreker 
Joris Everaerd (@JorusEveraerd) de noodzaak daartoe in feite nog maar eens aan door de snelheid 
van de technologische ontwikkelingen voor de komende 100 jaar te vergelijken met die van de 
afgelopen 20.000 jaar! 

Er is al een heuse Top 10 van slimme steden (Wenen, Toronto, Parijs, New York, Londen, Tokyo, 
Berlijn, Kopenhagen, Hong Kong en Barcelona): http://www.mijn-gemeente.com/smartcity/top10 

Dit alles raakt de rol van de (lokale) overheid in het hart en heeft ook grote impact op de 
‘governance’ (de wijze van besturen, de wijze waarop we het toezicht organiseren, op onze 
gedragscode et cetera) 

D66 is van mening dat we dit onderwerp als hoofdstad van Westfriesland (en als stad in de top 50 
van Nederlandse steden) niet langer ‘links’ kunnen laten liggen.  

Dat de samenleving van voor 2008 niet meer terugkomt, daarvan zijn we allemaal in meer of 
mindere mate wel doordrongen. Maar beseffen we ons ook voldoende dat we aan de vooravond van 
een technologische revolutie staan … die onze samenleving en onze manier van samenleven sterk 
gaat beïnvloeden. En is die revolutie niet eigenlijk al lang gestart? Werken u en ik niet al ‘gewoon’ in 
‘the cloud’, terwijl we eigenlijk niet weten waar de eigen gegevens precies staan? 

http://www.mijn-gemeente.com/smartcity/top10


De (lokale en landelijke) politiek heeft moeite met haar processen (beleid, wetgeving, infrastructuur) 
daar op aan te sluiten. We zitten nog erg vastgeklonken aan de bestaande wetten, structuren en 
gewoonten. Ook in Hoorn bestrijden we elkaar op de vierkante millimeter of in de procedure, vaak 
volgend ten op zichten van voorstellen vanuit het College. De Gemeenteraad heeft echter ook een 
eigenstandige rol en bevoegdheid. Wij vinden dat de grote vergezichten naar de toekomst niet 
mogen worden veronachtzaamd in ons dagelijks werk. Bij gebrek aan een helder toekomstbeeld is 
dat overigens best een begrijpelijke en menselijke reflex. Bovendien: in de kern houden mensen niet 
van veranderingen. Drie jaar geleden vonden diverse raadsleden dat papieren raadsstukken absoluut 
nog niet door de tablet vervangen konden worden. Toch is het gebeurd … en ik denk dat niemand nu 
meer terug wil. Ook nu nog vinden we dat telefoon en loket, naast de digitale dienstverlening in 
stand moet blijven. Maar hoe lang blijft dat betaalbaar en realistisch? Moeten we juist niet 
investeren in de digitale vaardigheden van onze inwoners, want de digitalisering van de samenleving 
gaat hoe dan ook door in al onze dagelijkse activiteiten! 

Veel zaken zijn ook geen louter Hoorns probleem, eigenlijk zie je overal in Nederland en Europa de 
discussies langzaam ontwaken. Wat moeten we doen en wat moeten we (los) laten?  

Langzaam, omdat de moderne Westerse samenleving moeite heeft om de noodzakelijke 
transformatie vorm en inhoud te geven. Iets wat decennia lang is opgebouwd, laat je ook niet 
zomaar los. Misschien kost het ook gewoon tijd om verworvenheden los te laten en zekerheden uit 
het verleden te durven laten varen. Het is niet voor niets dat op dit moment cao-overleggen allemaal 
stranden in Nederland: niemand durft los te laten en de nieuwe realiteit nog onder ogen te zien. 

Ontwikkelingen 

Maar na 7 crisisjaren ontwikkelen ondertussen andere werelddelen zich in rap tempo en zijn we voor 
onze Westerse welvaart steeds meer afhankelijk geworden van de rest van de wereld (met alle broze 
en instabiele relaties die daarbij horen). Veel bedrijven hebben de reserves verteerd en hebben al 
wezenlijke keuzes moeten maken om te overleven. Bij de overheid lopen die processen wat trager, 
maar ook daar zien we dat die cruciale markeringsmomenten in aantocht zijn. Want willen we de 
“strijd” niet verliezen, zullen we slimmer en efficiënter moeten gaan handelen. 

We zullen echt verspilling moeten tegengaan en ons transformeren naar een groene samenleving. 
Duurzame energie en herstel van ecologie en biodiversiteit worden belangrijke, misschien zelfs 
cruciale kernopgaven of randvoorwaarden van de moderne samenleving. Gebruik maken van 
technologische ontwikkeling en kennis is daarbij onontbeerlijk. 

Het is bijna bizar om te constateren dat we nationaal nog altijd worstelen met het vraagstuk 
‘Europa’, terwijl we ondertussen (ook lokaal) antwoorden moeten formuleren op de veranderende 
rol van de overheid in de door technologische ontwikkelingen op wereldschaal gestuurde 
globaliserende samenleving, die in een rap tempo over ons wordt uitgerold. 

Want heel veel zaken zijn al lang geen ‘toekomstmuziek’ meer, het is er al en zal razendsnel 
geadopteerd worden in de samenleving. Enkele willekeurige voorbeelden: 

- 3D-printer: wat we mooi vinden, maken we straks zelf! Maatwerk, zonder tussenhandel en 
vervoer. Er staan al de nodige 3D-printers in Hoorn. 

- Oculus Rift, Google glass, Apple iWatch: terwijl we ons voortbewegen houden we fysiek en 
virtueel aansluiting met het verleden, de wereld om ons heen en de toekomst. 



- Drones: in Amerika worden ze al vol op ingezet om wijken en steden te bewaken, naast 
cybersecurity in de digitale wereld. In Nederland worden drones nog voornamelijk voor het 
maken van films gebruikt of om gebieden in kaart te brengen. Voor enkele honderden euro’s 
heb je een drone met een goede camera. 

- Zelfrijdende auto’s: het kabinet heeft recent afgesproken dat er een grootschalige proef 
komt voor zelfrijdende auto’s en vrachtwagens. Nederland is immers een vervoersland en in 
belangrijke mate afhankelijk van haar export! 

- Slimme meters: ze veroveren op tal van plekken in de bebouwde omgeving terrein: 
Gebouwen worden computers. Meer comfort voor minder geld! 

- Domotica: om onze zorg betaalbaar te houden en om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te 
laten blijven functioneren (en wie wil dat niet?) zijn we vorig jaar ook in Hoorn en de regio 
gestart met diverse pilots op het punt van domotica (huisautomatisering). 

- Big Data: we verzamelen steeds meer grote hoeveelheden informatie. Door deze te koppelen 
ontstaat een schat aan informatie die we kunnen gebruiken als samenleving om zaken beter, 
sneller en efficiënter te doen. Kennis is macht. Maar van wie is die kennis en hoe voorkomen 
dat er verkeerde zaken mee gebeuren? In de discussie over de gebiedsteams bij de 
decentralisaties hebben we het al even gehad over het ‘slimme werken’ versus: hoe zit dat 
eigenlijk met de privacy? 

- Akoestische sensoren: elke beweging in de stad wordt waargenomen. Super veilig of … 
George Orwell 2.0? 

Bovendien ligt Hoorn aan de monding (op nog geen 30km) van de grootste internet HUB (haven) ter 
wereld: https://ams-ix.net/ 

Deze infrastructurele voorsprong geeft mogelijkheden en roept de prangende vraag op: En wat doen 
we er als stad mee? Het is niet voor niets dat Microsoft in de regio één van zijn grootste 
datacentrums neerzet! Maar welke economische voordelen kunnen we hier voor de regio nog meer 
uithalen. Of moeten we iets doen aan het opleidingsaanbod in de regio om die kansen te gaan 
benutten? Lichtend voorbeeld is Almere met haar Big Data Value Center, dat met de big data nieuwe 
maatschappelijke oplossingen en economische toegevoegde waarde wil creëren. 

Vraagstellingen 

• De vraag is wat doen we met al die waarnemingen? Wachten we af … en waarop dan? Laten 
we het over ons heenkomen? 

Blijven we bijvoorbeeld wegen aanleggen en rotondes realiseren, terwijl bij zelfregulerende auto’s de 
capaciteit van het bestaande wegennet mogelijk groot genoeg is. Zijn rotondes dan überhaupt nog 
wel de meest logische oplossing? En als auto’s zichzelf gaan inparkeren, moet je het 
parkeerprobleem van de binnenstad dan niet nu al door hele andere ogen gaan bekijken? 

En hoe ga je om met grote investeringen? We hanteren bijvoorbeeld nog veel afschrijvingstermijnen 
die bij ‘de oude wereld’ horen. Moeten we niet veel kritischer zijn op investeringen en de te 
hanteren afschrijvingstermijnen, als we weten dat de kans groot is dat we door de technologische 
ontwikkeling ingehaald gaan worden de komende 10 jaar? Het zal in elk geval in belangrijke mate 

https://ams-ix.net/


een rol gaan spelen in hoeverre een stad de komende tijd (financieel en organisatorisch) in staat is op 
veranderingen in te spelen en ontwikkelingen te adopteren. 

• Gaan we anticiperen, maar hoe dan? Moeten we werken aan bewustwording onder burgers? 
Moeten we ondernemers die voorop lopen gaan faciliteren, juist als ze tegen verouderde 
wetgeving en inflexibel beleid aanlopen? 

Steeds meer deskundigen geven aan dat de stad de toekomst heeft. Mensen trekken wereldwijd 
naar de stad, omdat daar de ontwikkelingen plaatsvinden en als gevolg daarvan economische groei 
en welvaart. We zien dat overal: in Nederland, Zweden, China … De fysieke samenleving raakt daarbij 
steeds meer verweven met de digitale en virtuele samenleving. De ‘bricks and clicks’ zoeken een 
verbinding, waarbij de burger zelf het stuur in handen neemt. Hier kan goed een koppeling 
plaatsvinden met de democratiseringsagenda, aangezien communicatie en data uitwisseling nu nog 
veelal via SocialMedia lopend, ook invloed heeft op de betrokkenheid van inwoners bij onze stad en 
regio. 

Uber en Airbnb zijn recente voorbeelden van zelfregulatie. Beide ontwikkelingen geven ook spanning 
met het bestaande pakket aan wet en regelgeving. De overheid zucht, maar de beweging van 
onderop is niet te stoppen. Het is dan ook niet de vraag of het gaat gebeuren, maar vooral hoe snel 
het zal gaan en welke rol de overheid daarbij pakt (handhaving, facilitering, ontmoediging, 
stimulering, regelvrij of juist meer regels etc.). 

• Wat betekent dit alles voor een centrumstad als Hoorn? Welke rol kunnen of moeten we 
pakken? 

Want ook de concurrentie tussen steden zal toe nemen. De moderne, innovatieve, schone en dus 
bruisende stad zal het gaan winnen. Zijn er nieuwe verdienmodellen te maken om de publieke 
infrastructuur te blijven onderhouden, maar vooral … verder te ontwikkelen? Moeten we slimme en 
strategische allianties aangaan: met onderwijsinstellingen, kennisinstituten, ICT-steden als Eindhoven 
of Europese steden als Maastricht of Amsterdam? Ruim veertig jaar geleden werden we ‘groeikern’ 
en daarmee een overloopgemeente van Amsterdam. Op toeristisch gebied kunnen we dat nu ook 
weer worden. We kunnen ons ook aanbieden om vanuit onze positie in de schil rond de Randstad op 
(relevante) onderdelen aan te haken en mee te liften op ‘de slimme stad’ van Amsterdam. Want in 
Amsterdam is men al vol op bezig. Zie voor meer informatie: http://amsterdamsmartcity.com/about-
asc?lang=nl 

• Moeten we misschien ook met onze regionale topondernemers om tafel? Hebben we 
überhaupt zicht waar zij mee bezig zijn en wat de toekomstige vragen aan de lokale en 
regionale overheid gaan worden? Moeten we onze bedrijfsvoering gaan moderniseren? In 
hoeverre moeten we bij de lopende bezuinigingen op de gemeentelijke bedrijfsvoering van 4 
miljoen euro het toekomstbeeld van de slimme stad al betrekken? Kan het College voor 
Bescherming Persoonsgegevens (CPB) ons helpen bij het vraagstuk van de governance? 

En tenslotte, misschien wel twee heel wezenlijke, veelomvattende kernvragen voor een 
centrumgemeente als Hoorn:  

1. Wordt de publieke rol belangrijker of juist niet? En wie wordt straks verantwoordelijk voor de 
technologische infrastructuur? 

2. Binnen welke regels staan we toe dat we alle informatie van elkaar bewaren en uitwisselen?  

http://amsterdamsmartcity.com/about-asc?lang=nl
http://amsterdamsmartcity.com/about-asc?lang=nl


Over de governance van de slimme stad lees je namelijk nog niet zo heel veel. 

3. Beoogd maatschappelijk resultaat 

Met dit voorstel wordt primair beoogd de bewustwording te vergroten over de ontwikkelingen die 
op onze stad afkomen bij het lokaal bestuur (Gemeenteraad en College van B&W) en eventuele 
stakeholders in de samenleving, zoals wijkoverlegorganen en ondernemersclubs. Belangrijkste 
doelstelling is om de opgedane kennis en inzichten te vertalen naar beleid en naar de gemeentelijke 
bedrijfsvoering (de uitvoeringsorganisaties). 

4. Kaders 

De stadvisie: In de stadsvisie Hoorn 2005 – 2025 “Hoorn – Leefbaar en Vitaal” is de brug naar de 
toekomst geslagen. De uitkomsten van de verkenning naar ‘de slimme stad’ kunnen hieraan 
gespiegeld worden en een bijdrage leveren aan het actueel houden van de stadsvisie.  

Het coalitieakkoord 2014 – 2018: Dit akkoord spreekt over de kracht van verbinding. Juist in ‘de 
slimme stad’ worden tal van (nieuwe) verbindingen gelegd tussen de ‘bricks and clicks’ en publieke 
en private initiatieven. 

5. Argumenten 

De ontwikkeling van de ‘slimme stad’ zal kansen bieden aan juist een gemeente als Hoorn met een 
centrumfunctie. Een stad die hier niet op in speelt, zal echter ook makkelijk haar positie kunnen 
verliezen aan concurrerende steden of regio’s. Het niet tijdig inspelen op de technologische 
ontwikkelingen, betekent dat de gemeente achter de feiten zal aanlopen. Dit zal zich uiten in 
ongecontroleerde ontwikkelingen, maatschappelijke onrust, klagende inwoners en ondernemers, 
rem op economische ontwikkeling en welvaart en zal de positie van Hoorn als centrumstad schaden. 
Inwoners of ondernemers trekken weg, naar waar de ‘slimme stad’ zich wel ontwikkelt. 

6. Maatschappelijk draagvlak 

De ’slimme stad’ is juist een ontwikkeling van onderaf. Het zijn onze eigen inwoners en ondernemers 
die in toenemende mate gebruik maken van data en technologische ontwikkelingen om initiatieven 
te nemen. Dit creëert nieuwe behoeften en wensen. Van de gemeente wordt verwacht dat zij 
meegroeit in deze ontwikkeling en dit op tal van terreinen faciliteert (ruimtelijke ordening, wet- en 
regelgeving, infrastructuur etc.). 

7. Financiële consequenties 

Een werkbudget van 5.000 euro.  

8. Communicatie 

Over dit besluit wordt op de gebruikelijke manier gecommuniceerd, via een persbericht en op de 
gemeentelijke website. De afdeling communicatie wordt in het verdere proces actief betrokken bij de 
activiteiten van de werkgroep en de Gemeenteraad. 

9. Realisatie 



De voorbereiding vangt aan in het tweede kwartaal 2015. De (stads)presentatie kan in het derde 
kwartaal 2015 plaatsvinden, waarna de werkgroep er naar streeft om de activiteiten af te ronden 
eind 2015. Het vierde kwartaal 2015 kan gebruikt worden om de adviezen/voorstellen ter advisering 
aan het College voor te leggen en via een raadsvoorstel ter besluitvorming aan de Gemeenteraad. 


