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Context
De G32 gemeenten zijn actief met de invulling en uitvoering van de Digitale Steden Agenda
(DSA). Daarmee wordt aangesloten op de nationale Digitale Agenda.nl van het Rijk en de
Europese digitale agenda. De Stichting Stedenlink treedt daarbij op als kenniscentrum voor
de G32 en houdt het overzicht op initiatieven.
Het Ministerie van EL&I ziet de initiatieven als versterking voor de eigen Nationale Digitale
Agenda en is bereid tot cofinanciering. Daartoe is het Convenant Smarter Cities opgesteld
waarin afspraken en intenties van de G32 en EL&I zijn opgenomen.
Probleemstelling

Op 14 juni 2012 heeft de G32 (Pijler Economie en Werk) voorgesteld in te stemmen met het
ConvenantSmarter Cities. De voorzitter van de pijler Economie & Werk verzoekt het
convenant in de colleges te bespreken (bijlage: brief stedennetwerk g32) en het besluit
kenbaar te maken aan het programmabureau van Stedenlink.
Doelstelling
Met de Digitale Steden Agenda (DSA) willen de G32-steden snel kansen verzilveren die
breedband biedt bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De DSA wil met
digitale hulpmiddelen, waaronder breedbandcommunicatie, een bijdrage leveren aan het
oplossen van maatschappelijke opgaven in de zorg, het onderwijs, duurzaamheid, veiligheid,
sociale cohesie en economische innovatie. Deze thema's vormen de basis van de DSA (zie
www.digitalestedenagenda.nl).
Oplossingen
De afgelopen 10 jaren heeft Stedenlink zich sterk ingezet voor het realiseren van
breedbandnetwerken in de gemeenten. Het verkrijgen van glasvezel tot in de meterkast
begint in toenemende mate een normale commodity te worden voor bedrijven, instellingen
en voor de bewoners van steden en dorpen. In 2010 heeft Stedenlink een belangrijke
omslag gemaakt van de techniek van breedbandinfrastructuur naar gebruik ervan.
Dat heeft vanaf 2011 vorm gekregen in de Digitale Steden Agenda (DSA), die is opgenomen
in de portfolio van de G32. De Stichting Stedenlink fungeert voor de G32 als kenniscentrum
rondom de DSA en adviseert over de te volgen stappen.
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Om te komen tot scherpere afstemming tussen de Digitale Agenda.nl, het programma
Regeldruk Bedrijven en de Digitale Steden Agenda is contact gezocht met het Ministerie van
EL&I (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie). Zij zien in het handelen van de G32
gemeenten een versterking van de uitvoering van de Nationale Digitale Agenda, die onder
regie van EL&I tot stand is gekomen (zie tlt!J:2JlwwwJ::Jlks.Qyerhei<:J.Jl!lQQ.9J!DSlD1~D:::~.D.::

9!.QQL.bJml). Daarom is de minister bereid een stevige bijdrage te leveren aan de
uitvoeringskosten van het convenant. Daadwerkelijke realisatie van het convenant is echter
alleen mogelijk met brede instemming en commitment van de G32 steden.
Wij onderschrijven de filosofie en werkwijze van de DSA activiteiten en stemmen in met het
convenant. Haarlemmermeer wil daarbij actief participeren in de volgende projecten (de
bijgevoegde oplegnotitie van het programmabureau van Stedenlink geeft informatie over de
meerwaarde en de consequenties van het convenant):
•

"de lerende stad", omdat de toekomstige arbeidsmarkt in een bedrijvige stad andere
vaardigheden vraagt van werknemers; het onderwijs moet hiervoordigitaleren mobieler
worden en voldoende middelen hierop inzetten (samen met het bedrijfsleven).

•

"de bedrijvige stad", omdat een stad/regio zonder modern en toekomstgericht
ondernemerschap problemen krijgt om voldoende werkgelegenheid te bieden aan de
inwoners. Dit vormt een bedreiging voor de leefbaarheid van de stad. De gemeente wil
meehelpen om de ontwikkeling van een bedrijvige stad te organiseren en te faciliteren.
Deze inspanning moet ertoe leiden dat het bedrijfsleven de (breedband) infrastructuur
efficiënter en effectiever gaat gebruiken, applicaties ontwikkelt en investeert in
innovatieve hard en software ontwikkeling. Dit sluit aan bij de inzet van de Amsterdam
Economie Board om van de regio Amsterdam een Smart City te maken (n.b.: in 2013 is
de metropoolregio Amsterdam de pilot city van het World Smart Capita! Congres).

Effecten
Door samenwerking op gemeentelijk, provinciaal en rijksniveau kan effectiever en efficiënter
ingespeeld worden ingespeeld op de economische en maatschappelijke baten van
innoverende digitale diensten en een snelle breedbandinfrastructuur.
Afweging
Voor een beperkte investering participeert Haarlemmermeer in een relevant project ter
waarde van 1 á 1 ,5 miljoen euro. Voor een lage kostprijs genereert de gemeente kennis en
initiatieven die de gemeente zelfstandig niet eenvoudig zou kunnen verwerven.
Middelen
In samenwerking met relevante gemeentelijke concernafdelingen gaat het cluster Info+ het
commitment aan om actief te worden op de projecten "de lerende stad" en "de bedrijvige
stad".
De kosten van deelname aan het project bedragen € 13.000,- (c.q. € 6.500,- in 2012 en in
2013). Deze kosten worden gedekt uit de reguliere begrotingen van EZ en Info+.
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In- en externe communicatie
Gezien de aard van het voorstel (het aangaan van een convenant) wordt de raad door
middel van een korte brief van het college geïnformeerd en doorverwezen naar de oplegger
bij het convenant (zie bijlagen).
Tevens zal er een persbericht opgesteld worden en een bericht in InforMeer verschijnen.
Besluit
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om:
1. in te stemmen met het Convenant Smarter Cities;
2. onze inzet te richten op de projecten "de lerende- en bedrijvige stad";
3. deze nota met begeleidend schrijven ter informatie te zenden aan de raad.

Haarlemmermeer,

Bijlage(n)

-Brief aan de raad
-Oplegger bij het Convenant
-Brief aan het programmabureau van Stedenlink
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Geachte heer, mevrouw,
In onze vergadering van 18 december jl. hebben wij ingestemd met het Convenant Smarter
Cities. Het betreft de bevestiging van afspraken tussen de G32 gemeenten en het Ministerie
van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). De nota van B&W, de tekst van het
convenant en een "oplegger" zijn bijgevoegd. Wij verwijzen u graag naar de "oplegger ten
behoeve van behandeling van ConvenantSmarter Cities".
Omdat het Ministerie van EL&I financieel bijdraagt aan het coördineren en stimuleren van de
activiteiten kunnen wij, voor een investering van € 13.000,-, participeren in een relevant
project ter waarde van 1 à 1,5 miljoen euro. Dat levert tegen een lage kostprijs kennis en
initiatieven op die wij zelfstandig niet eenvoudig zouden kunnen verwerven. Wij willen daarbij
actief participeren in de projecten "de lerende stad" en "de bedrijvige stad"
Wij gaan er van uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
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Onderwerp: Convenant Smarter Cities

Geacht college,
Met de Digitale StedenAgenda (DSA) zetten de G32-steden er op in de kansen die breedband biedt
bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken versneld te verzilveren. Wij sluiten daarmee
aan op de nationale Digitale Agenda.nl van het Rijk en de Europese digitale agenda.
We hebben de overtuiging dat door samenwerking op gemeentelijk, provinciaal en rijksniveau
effectiever en efficiënter ingespeeld kan worden op de economische en maatschappelijke baten van
innoverende digitale diensten en een snelle breedbandinfrastructuur. Om te komen tot scherpere
afstemming tussen de Digitale Agenda.nl, het programma Regeldruk Bedrijven en de Digitale
Steden Agenda hebben we contact gezocht met het Rijk. Na voorbereidingen in de afgelopen
maanden ligt nu het Convenant Smarter Cities voor, dat de samenwerking tussen de partijen*
beschrijft. Het Rijk is bereid een stevige bijdrage te leveren aan de uitvoeringskosten van het
convenant. Daadwerkelijke realisatie van het convenant is echter alleen mogelijk met brede
instemming en commitment van de G32 steden.
Met deze brief bieden wij u het Convenant Smarter Cities voor besluitvorming aan. Wij verzoeken u
het convenant in uw college te bespreken en ons te laten weten of uw stad gaat deelnemen aan
Smarter Cities. Met een positief besluit bevestigt u het gedachtengoed en de werkwijze. Informatie
over de meerwaarde en de consequenties van het convenant vindt u in bijgevoegde oplegnotitie
die ook kan worden gebruikt ter voorbereiding van de besluitvorming.
Door in te stemmen met het convenant gaat u het commitment aan om actief te worden op één of
meer projecten die er voor uw eigen stad toe doen. Het inschrijven van uw stad op projectniveau
zal na het zomerreces plaatsvinden.
Het programmabureau van Stedenlink inventariseert de besluiten van de verschillende colleges
voor ons. Uw reactie kunt u daarom (ook) sturen naar info@stedenlink.nl. Wij verzoeken u het
besluit van uw college uiterlijk 17 augustus aan ons te laten weten.
Met vriendelijke groet,

Yvonne van Mierlo

Marijke van Hees

Wethouder Helmond,
Voorzitter pijler Economie & Werk

Wethouder Enschede,
Voorzitter Stedenlink
Dossierhouder Digitale StedenAgenda

Bijlagen
1.
2.
3.

Oplegger ten behoeve van het convenant Smarter Cities
Convenant Smarter Cities
Bijlagen convenant Smarter Cities

* Partijen: het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Nicis Institute,
Stedenlink en het G32 Stedennetwerk

Oplegnotitie ten behoeve van convenant Smarter Cities
Inleiding
Het ministerie van EL&I en het G32 Stedennetwerk hebben een convenant opgesteld
rondom de Digitale StedenAgenda (DSA), inclusief het thema regeldrukvermindering/
verbetering dienstverlening bedrijven. Om het convenant daadwerkelijk te realiseren is
brede instemming van de steden nodig. Ter ondersteuning van besluitvorming in de colleges
van B&W worden in deze oplegger het nut en de consequenties van het convenant in beeld
gebracht. Het nut begint bij de inhoud.
Maatschappelijke opgaven staan centraal
De steden staan voor grote maatschappelijke opgaven. Maar juist de steden zijn ook de
aanjager als het gaat die maatschappelijke opgaven verder te brengen, op te lossen. Dat
gaat niet meer met traditionele werkwijzen. De huidige opgaven vragen een innovatieve
aanpak. Daarbij gaat het om het leggen van verbindingen, om actief partnerschap, om het
smeden van coalities en vooral dus om het niet meer alleen te doen maar co-creatie te
bewerkstelligen. Co-creatie met andere overheden, kennisinstellingen, bedrijfsleven en
anderen.
Het zoeken naar innovatieve aanpakken gaat vaak gepaard met het op een vernieuwende
manier inzetten van digitale mogelijkheden. Het vinden van oplossingen buiten de gangbare
paden blijkt verrassend vaak via de weg van digitale instrumenten te gaan. Dit is de reden
geweest dat we de Digitale Steden Agenda (DSA) gelanceerd hebben. De ambitie is om
uiteindelijk alle steden actief betrokken te laten zijn bij de Digitale Steden Agenda. Door
samen te werken, elkaars kennis en ervaringen te delen. Door niet telkens het wiel opnieuw
uit te vinden en door de samenwerking met externe partijen actief op te zoeken. En door
ook hogere overheden als actieve partners te hebben in de gemeenschappelijke opgaven.
Het gaat daarbij voor de overheid om het stroomlijnen van informatievoorziening in haar
eigen domein en aanpalende publiek gefinancierde domeinen.
In de DSA zijn de maatschappelijke opgaven thematisch verzameld. Die betreffen de
bedrijvige stad, de veilige stad, de groene stad, de lerende stad, de zorgende stad en onze
stad. Maar ook kennisdeling, infrastructuur van snelle breedbandverbindingen en de
financiering van de werkwijze van de Digitale Steden Agenda. In het kader van het
Convenant is de regelluwe stad hier aan toegevoegd, waarmee de onderwerpen
regeldrukvermindering en verbetering dienstverlening voor ondernemers zijn gewaarborgd.
Voor al deze thema’s hebben steden zich aangeboden om een thema te coördineren;
daarmede nemen zij op zich het proces te begeleiden en te bevorderen dat er adequate
projecten opgestart worden.
Afstemming met en inzet van andere overheden
Op 17 mei 2011 publiceerde minister Maxime Verhagen zijn Digitale Agenda in Den Haag
aan een groot gezelschap van betrokkenen bij ICT en de Stad. Europees Commissaris Neelie
Kroes sprak via een telescherm en gaf aan dat de agenda aansluit bij haar beleid (en
omgekeerd). Bijzonder was dat in de verhalen van de Europees Commissaris en van de
minister de positie van de Digitale Steden Agenda (DSA) werd gemarkeerd als het
noodzakelijke sluitstuk om de digitalisering in stad en land werkelijk vorm te geven.
Een jaar verder schrijven we nu de start van een scherpere afstemming tussen de Digitale
Agenda en het Programma Regeldruk Bedrijven van EL&I en de DSA. Alleen door samen te
werken kan op gemeentelijk, provinciaal en rijksniveau goed ingespeeld worden op de
economische en maatschappelijke baten van innoverende digitale diensten en een sterke

infrastructuur. Het convenant tussen het Ministerie van EL&I, de steden en Stedenlink
omvat de waarborgen voor deze samenwerking. Het Rijk is bereid een stevige bijdrage te
leveren in de uitvoeringskosten van het convenant. Het convenant kan echter alleen slagen
als voldoende gemeenten instemmen, te beginnen met de gemeenten van de G32.
Consequenties van het convenant
Nu het belang van het convenant is toegelicht, resteert de vraag wat een handtekening van
een stad onder het convenant precies betekent. Globaal komt het er op neer dat het
gedachtegoed wordt onderschreven en dat de stad zich commiteert om actief mee te doen
aan één of meer van de vele projecten. Puntsgewijs volgt hieronder een uitgebreider
overzicht van wat u van het convenant kunt verwachten en waartoe u zich verplicht.
Wat levert het ondertekenen van het convenant op voor de stad?
Innovatieve oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven
• concreet
• vernieuwend
• gebruik maken van het goede dat al bestaat
• aansluitend bij doelstellingen uit o.a. het bestuursakkoord
Vergroten van realisatievermogen door:
• Toegang tot een grotere ‘markt’ van aanbieders en afnemers
• Ketensamenwerking
• Samenwerking via ‘coalitions of the willing’
Toegang tot expertise en ervaringen (best practices)
• Nieuwe ideeën
• Kennisdeling
• Eenvoudigere implementatie
• Lagere uitvoeringskosten
Aansluiting bij een lopend innovatietraject
• Selectief meedoen: alleen met projecten die er voor de eigen stad het meest
toe doen
• Ruimte voor eigen initiatief: het inbrengen van eigen projecten en aanvullende
maatschappelijke opgaven
Financieel voordeel
• Co-financiering door EL&I van de projectkosten
• Gedeelde ontwikkelingskosten
• Inkoopvoordeel door schaalvergroting
• Meer kansen voor cofinanciering

Waartoe verplicht de stad zich bij ondertekening van het convenant?
Onderschrijven van het gedachtengoed
Commitment op samenwerking met andere overheden, instellingen en het
bedrijfsleven
Actief participeren in (zelf te selecteren) concrete uitvoeringsprojecten
Een financiële bijdrage per stad van €6.500,- per jaar (in 2013 en 2014). Deelname voor
leden van Stedenlink is gratis, zij dragen al bij door middel van hun contributie.
Voorstel
Het verzoek aan de individuele colleges van B&W is:
- in te stemmen met deelname aan het convenant (inclusief de eventuele financiële
bijdrage van €6.500 per jaar voor 2013 en 2014)
- te gaan inventariseren op welke thema’s of aan welke projecten men actief mee zou
willen gaan doen, zodat na het zomerreces voortgang geboekt kan worden met de
verdere inventarisatie.
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L.s.,
Naar aanleiding van uw brief met betrekking tot het Convenant Smarter Cities delen wij u het
volgende mee:
Het convenant is op .. -.. -2012 besproken in de vergadering van ons college. Het college van
Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer heeft besloten in te stemmen met het
convenant.
Haarlemmermeer wil daarbij actief participeren in de projecten "de lerende stad" en "de
bedrijvige stad"
Wij gaan er van uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd en wensen u veel
succes met de voortgang van het programma.

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer,
namens deze,
De portefeuillehouder Economische Zaken,

Mr. A.Th.H. van Dijk

