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Smart Cities

• Snel inspelen op veranderingen in de stad
• De overheid als partner in gebiedsontwikkeling, verankerd

in de Nieuwe Omgevingswet
• Van Risico beheersende overheid naar een participerende

overheid
• Van standaard naar gerichte aanpak
• Via Lean-processen naar Smart-processen



Smart City voor gebiedsontwikkeling

• Van een sturende overheidsrol gaan we over
naar een overheid die participeert in
gebiedsontwikkeling. Co creatie.

• De gemeente faciliteert met gegevens en
kennis.

• Denken in scenario’s, maatwerk
• Gebiedsgerichte aanpak.
• Omgevingswet 2018
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BIG DATA voor de gemeente
Gestructureerde data Ongestructureerde data

Social Netwerken
(Belevenis)

Sensoren (feiten)
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Dynamisch Verkeersmanagement
Groene golf

Zorg voor verhoogde uitstoot
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Doelstelling

• Permanent meten van luchtkwaliteit door low-cost sensoren in een
netwerk, op meer locaties voor een lager budget.

• Het analyseren van de kwaliteit van de data: Kan door veel data dezelfde
kwaliteit behaald worden als hoogwaardige sensoren die minder data
produceren?

• Analyseren van de data met andere milieu bronnen en deze gebruiken voor
gebiedsontwikkeling?

• In gesprek blijven met actiegroepen en burgers, door het maken van de
juiste beelden.

• Permanent analyseren van de luchtkwaliteit, deze combineren met
mobiliteitsgegevens en direct kunnen inspelen op  veranderingen door het
inzetten van dynamisch verkeersmanagement
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Resultaten

• Uitspraken of low-cost sensoren hiervoor ingezet kunnen worden.
• Marktontwikkeling van lowcost sensor pakketten t.b.v. luchtkwaliteit
• Informatie over te gebruiken netwerken, data verzameling en data beheer.

We leveren hiervoor best-practises aan.
• Uitspraken welke standaarden hiervoor te gebruiken zijn
• Inzicht hoe een gemeente kan omgaan met Big-data
• Ervaringen opdoen meteen maptable t.b.v. visualisatie, in een living lab bij

de Radboud Universiteit
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Projectaanpak
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Sensornetwerken



Sensoren en kwaliteit

Prijs en kwaliteit
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Dichtheid van sensoren



Big Data Architectuur
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OGC Sensor Things API
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Visualisatie van scenario’s
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