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Onzeker en biased



Real time Omgevingsbeleid (RTO)

• Maakbare samenleving?

• Meer data → Betere beslissingen?

• Corona-crisis: het grote RTO-experiment

HANDELINGSPERSPECTIEVEN



Wat is goed omgevingsbeleid?

Hoe beoordeel/meet je de kwaliteit van een stad? 
Kevin Lynch stelt vijf algemene dimensies voor, en 
twee meta-dimensies. 

1. Vitality
2. Sense 
3. Fit
4. Access
5. Control

6. Efficiency 
7. Justice



Naar real time omgevingsbeleid

Samenwerking Future City en Provincie Zuid-Holland

Kern:

Huidige beleid is slecht te meten, controleren en evalueren

Wat is nodig voor datagedreven beleid?
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Voorbeeld: ‘een klimaatbestendige delta’

Klimaatverandering, toenemende verzilting, inklinking en het veranderend 
ruimtegebruik (ook in de ondergrond) vergen aanpassingen van en keuzes in het 
bodem- en watersysteem, die in veel gevallen invloed hebben op de ruimtelijke 
ordening. Deze keuzes hebben het achterliggende doel dat Zuid-Holland 
beschermd blijft en dat het mogelijk blijft om water in zijn vele hoedanigheden 
beter te benutten. De kwaliteit en functionaliteit van water dienen optimaal te 
zijn en vragen permanent om verbetering en bescherming.

Bij aanpassingen aan het watersysteem gelden twee uitgangspunten: ze zijn 
klimaatbestendig en de natuurlijke processen krijgen, waar dat kan, meer 
ruimte of worden beter benut.



Hoe ga je dit meten en monitoren?

Stap 1: Concreter maken
• Bodemdaling
• Hittestress
• Wateroverlast
• ….

Stap 2: Formuleer hypotheses
Voorbeeld: De toenemende hoeveelheid verharding zorgt ervoor dat (het groeiende aantal) hoosbuien meer 
overlast en schade veroorzaken.

Stap 3: Meetbaar maken (KPI): Wat, wie, waar, hoeveel, wanneer
Voorbeeld: 50% meer zonnepanelen op daken van overheidsgebouwen in de provincie Zuid-Holland in 2030 
(ten opzichte van 2018).

Stap 4: Data verzamelen en gebruiken



Er is al van alles







Hittestress

• Wat is het handelingsperspectief?

– Meer bomen, water, minder verharding?

• Hoe verhouden ingrepen zich dat tot de dimensies van Lynch?

• Klopt de data?

• Zijn er andere factoren van invloed?

– Luchtverontreiniging

– Kwaliteit openbare ruimte (meldingen)

– ….





Waarde

VerkrijgbaarData matrix



Toegankelijkheid openbare ruimte

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/gemeente-utrecht_parkingspots/resource/821e492a-3309-4ebd-80a0-af72fae3045c



Luchtkwaliteit 
en fietsroutes
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Sensor: 
Luchtkwaliteit, GPS 

en accelerometer

Connectiviteit: 
LTE-M

Data diensten: Civity 
CIP 

Dashboard 
en app
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Interpretatie
van data



12 april

14 april

https://www.dataplatform.nl/#/data/9cc4de28-6d03-4b59-8c66-085b3e8b3956

Veel data beschikbaar (> 20 mio punten, 
700 sensoren), maar ook nog veel 
onzekerheden. Meer onderzoek nodig 
om foutieve conclusies te voorkomen.



Data vraagt 
standaarden



Voorbeeld: woorden

UtrechtGroningen Velsen



?



FIWARE datamodels



Available Available

Available Available



Wat levert dit op?

• Leren hoe datamodellen werken

• Leren hoe verantwoordelijkheden zijn belegd (veel  partijen 
betrokken)

• Hoe is data te gebruiken (handhaving, dienstverlening, digital 
twin) en beschikbaar te stellen (voorwaarden)

• In welk formaat moet data beschikbaar komen (API) en hoe 
kan het eenvoudig gecombineerd worden (Linked Data)









http://www.nycvzv.info/
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Monitoren
met data



Edmonton
https://dashboard.edmonton.ca/

De moeilijkheid om 
(geïntegreerde) 
beleidsdoelstellingen te 
monitoren, is zichtbaar in de 
huidige dashboards van steden

- Gebaseerd op 
(eendimensionale) data

- Per thema
- Heldere KPI









Utrecht: 220.000 reports since September 9th 2016



Tot slot

• Wij eten, drinken, dromen data. Maar we zijn onzeker.

• De hoeveelheid data wordt steeds groter, de technische 
mogelijkheden, zoals digital twins, steeds fraaier

• De vertaling naar handelingsperspectieven is een uitdaging: op 
één onderwerp nog wel te doen, integraal is complex

• Chocola maken van data is vooral zwoegen. Verwachtingen 
voor omgevingsbeleid (te) hoog gespannen.



STAY CONNECTED
Volg Civity op social media

https://www.linkedin.com/company/civity-b-v-/
https://twitter.com/CivityNL

