Smart City Architecture & Standards
Een verkennende studie
naar Smart Cities architectuur en standaardisatie
voor de gemeente Den Haag
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Inleiding
• Aanleiding
• Opdracht en opzet
• Scope en focus
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Aanleiding
Gedreven door maatschappelijke en economische uitdagingen zijn steden op zoek naar innovatieve oplossingsrichtingen. “Smart
City” wordt daarbij gezien als een beloftevol concept. Diverse steden over de hele wereld zijn inmiddels bezig om ‘smart’ te worden.
Ook in Nederland heeft het concept volop de aandacht, met name van de grote vijf steden, waaronder Den Haag.

´Smart Cities zijn steden die weten wat
ze willen en die anders willen doen. Die
samen met hun inwoners, bedrijven en
organisaties bepalen hoe ze dat op een
innovatieve manier gaan realiseren. Dit
kan door het slim toepassen van ICT om
bijvoorbeeld
vraagstukken
rond
vervoer, gezond ouder worden of
efficiënt energieverbruik op te lossen.
Smart Cities leggen zo een verband
tussen ICT, gebouwde omgeving en de
samenleving.´

Door de gemeente Den Haag is inmiddels een programma Smart City ingericht. Diverse bedrijven, kennis-, onderwijs en
maatschappelijke instellingen werken daarbij samen met de gemeente aan een aantal projecten. Belangrijke motivatie is het
creëren van nieuwe werkgelegenheid en het aantrekkelijk maken van de stad voor burgers en bedrijven.
De ontwikkeling van Smart Cities wordt sterk gedreven door de toepassing van moderne technologie Digitale technologie neemt
daarbij een centrale plaats in. Digitale infrastructuren moeten interoperabel zijn, zodat connectiviteit van techniek en data is
geborgd. Standaarden vormen de ‘lijm’’ voor deze noodzakelijke interoperabiliteit.

Gemeente Den Haag, Siemens, KPN, Stedin, TNO, TU Delft,
Centre for Innovation Universiteit van Leiden en Haagse
Hogeschool werken samen in Smart City Den Haag.
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Opdracht en opzet studie
De gemeente Den Haag heeft PBLQ gevraagd om een korte verkennende studie te doen naar de stand

van zaken op het gebied van standaardisatie van Smart Cities. Deze studie is uitgevoerd op basis van
deskresearch, en een aantal aanvullende interviews. De studie is uitgevoerd in de periode juniseptember 2015, en geeft de stand van zaken weer tot op dat moment.
Deze studie is niet bedoeld als een alomvattende analyse van de wijze waarop standaardisatie,
wereldwijd, plaatsvindt op het gebied van smart cities. Deze studie is wel bedoeld om de gemeente Den

Haag inzicht te geven in de belangrijkste activiteiten op dit gebied, en reeds beschikbare resultaten. Op
die wijze kan de gemeente hiervan gebruik maken voor haar eigen programma’s.
Tijdens de studie is vooral gekeken naar de het land dat op dit moment fors voorop loopt, te weten de
UK. Met name is gekeken naar de activiteiten en resultaten van het British Institute for Standardization
(BSI). Daarnaast worden ook resultaten gepresenteerd uit Duitsland en Spanje, landen die ook actief

zijn.
Naast de formele manieren waarop wordt gewerkt aan standaards voor Smart City, is er ook een
programma waarin gewerkt wordt aan defacto standaardden: het Open and Agile SmartCity initiatief
van de EU.
De studie sluit af met een aantal aanbevelingen voor de gemeente Den Haag.
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Scope en focus
Smart City is een veelomvattend begrip, dat inmiddels diverse definities kent. Duidelijk is wel dat het
gaat om verbeteringen in de stad, op verschillende domeinen, waarbij digitale technologie een centrale

In een studie van de EU worden de volgende
domeinen van een SmartCity benoemd. Op dit
moment krijgen steden meestal het predikaat ‘smart’
in één of meerdere van de genoemde categorieën.
Rotterdam is bijvoorbeeld smart in duurzaamheid .

rol speelt.
Om zinvol over standaarden te kunnen spreken, is het noodzakelijk een beeld te hebben van wat een
Smart City is en omvat. Inmiddels is een aantal “frameworks’’ ontwikkeld, die hierbij behulpzaam. Deze
studie zal eerst een aantal van deze frameworks behandelen. Deze framworks kunnen ook de basis
vormen voor een door Den Haag te ontwikkelen architectuur voor Smart City
Vervolgens zal worden ingegaan op de standaarden, die concreet invulling geven aan een aantal
aspecten binnen deze “frameworks”. Hierbij wordt volstaan met een beschrijving van de betreffende
standaarden. Voor nadere details wordt verwezen naar de specifieke publicaties
Met nadruk wordt erop gewezen dat het onderwerp standaardisatie binnen Smart Cities volop in
beweging is, zowel nationaal, Europees als internationaal. Op diverse deelterreinen zijn al veel
standaards ontwikkeld, terwijl op andere (bijv. het IoT) nog belangrijke hiaten bestaan. De uitdaging zal
zijn om te zorgen dat al deze verschillende systemen en infrastructuren interoperabel zijn en blijven.
Organisaties als de gemeente Den Haag zullen moeten zorgen dat ze goed aangesloten zijn op nieuwe
ontwikkelingen.
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Frameworks voor SmartCity
• De rol van frameworks
• Algemene frameworks
• ICT frameworks
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De rol van frameworks
Net als bij de architecturen die binnen het domein van het informatiemanagement
worden gebruikt, biedt een framework een visie op SmartCity en geeft het samenhang
in bijbehorende aspecten. Deze frameworks variëren, al naar gelang het doel dat wordt
nagestreefd of de invalshoek die wordt gehanteerd.

Bijgaand wordt een aantal bekende frameworks gepresenteerd. Eerst laten we een
aantal meer algemene frameworks zien, die vooral de context beschrijven waarbinnen
SmartCity projecten plaatsvinden.
•

Het “anatomie” framework van CityProtocol, een samenwerkingsverband van
steden, bedrijven en wetenschap dat erop gericht is steden te helpen met
innovaties, door vooral van elkaar te leren.

•

Het “componenten”’ framework van Rick Robinson, SmartCity-guru. Dit bevat een
goed overzicht van alle samenhangende componenten van een SmartCity.

•

Het “strategie” framework van BSI, gericht op een praktische invulling van de

SmartCity strategie van een stad.
Afgeleid van dit soort frameworks zijn er ook modellen die zich specifiek richten op de
rol van data en ICT binnen SmartCity. Het Britse BSI heeft en dergelijk technologisch
frramework ontwikkeld. Daarnaast zijn er op dit gebied ook diverse frameworks van de
industrie, of frameworks specifiek op en bepaald element van de technologie gericht.
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Een “anatomische” SmartCity architectuur
De City Atanomy van City Protocol biedt een uitgewerkte
anatomie van een stad. Het bevat drie hoofdonderdelen:
•

De structuren

•

De samenleving

•

De interacties tussen deze beide

De kracht van dit model is dat het SmartCity beschouwt als
een” systeem van (vaak al bestaande) systemen”, en daarin de
samenhang aanbrengt.
Het model komt tegemoet aan kritiek op andere modellen van
Smart City, die te instrumenteel en te techniekgericht zouden
zijn. Deze kritiek komt vooral uit de hoek van het smart
urbanisme, dat een meer aandacht heeft voor stedelijke
ontwikkeling. Zie bijvoorbeeld Maarten Hajer van het PBL
http://www.maartenhajer.nl/wordpress/wpcontent/uploads/2014/08/Hajer-The-Parliament_smart-aboutcities.pdf
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Een “componenten” SmartCity architectuur
Dit model geeft de componenten weer van een smart city, als context voor projecten en
systemen die worden ingericht.
Het model bestaat uit 6 lagen:
•

Doelen

•

Mensen

•

Ecosysteem

•

Zachte infrastructuren

•

Functies van de gemeente

•

Harde infrastructuren

De kracht van dit model is vooral dat nadrukkelijk de doelstellingen en uitdaging van de stad
als uitgangspunt neemt, en een vrij centrale rol geeft aan de mens, in al zijn verschillende
rollen binnen het concept van SmartCity.
Voor meer info, zie http://theurbantechnologist.com/2012/09/26/the-new-architecture-ofsmart-cities/
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Een “strategie” SmartCity architectuur
Dit framework bestaat uit vier onderdelen:
•

Guiding principles

•

Governance and implementation

•

Benefit realization strategy

•

Critical Success Factors

Dit framework is bedoeld als handvat voor besturen van
steden om invulling te geven aan hun eigen strategie. Het
bevat tevens illustratieve beschrijvingen van de huidige silogewijze aanpak van het IT-management binnen steden versus
het geïntegreerde, noodzakelijke horizontaal gerichte
management dat binnen SmartCity nodig is. Ook werkt het
oude en nieuwe manieren van procurement uit.
Voor downloaden, zie http://www.bsigroup.com/enGB/smart-cities/Smart-Cities-Standards-and-Publication/
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Technische view op SmartCity
Op basis van de eerder beschreven generieke modellen, heeft BSI een model ontwikkeld op SmartCity met een technische view. Dit model schept enerzijds een beeld van systemen
en infrastructuren, anderzijds een beeld van de wijze waarop data binnen een stad. worden gegeneerd, verzameld, bewerkt en gebruikt.
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Uitwerkingen technische views
Er zijn talloze uitwerkingen van de technische view op SmartCity beschikbaar. Sommige zijn leverancierspecifiek, andere zijn specifiek gericht op een bepaalde technologie, of in combinatie.
Bijgaand twee voorbeelden. Het ene model (links) is afkomstig van IBM en vormt de basis voor hun model van een SmartCity Operations Center. Het nadere model(rechts) is de archi6tectuur van
Cisco voor de ontwikkeling van internet of things binnen een stad.

Bron: http://www.redbooks.ibm.com/redpapers/pdfs/redp4733.pdf
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Standaarden voor Smart City
• De waarde van standaarden
• Overview standaardisatiedomein
• Overzicht Britse Standaarden

• Overzicht Duitse Standaarden
• Open and Agile EU initiatief
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De waarde van standaarden
De waarde van standaarden voor SmartCity is als volgt te
verwoorden:
•

Borgen van interoperabiliteit tussen systemen

•

Borgen van integratie tussen de fysieke en de digitale
omgeving

•

Creëren van een gemeenschappelijke taal

•

Basis voor het verkrijgen van fondsen

•

Voorkomen van vendor lock-in

•

Creëren van schaalgrootte

Rondom SmartCity doet zich het risico van een kip-eiprobleem voor: Doordat er geen standaarden zijn, worden
er te weinig toepassingen ontwikkeld. Andersom geldt
ook, doordat er te weinig toepassingen zijn, kunnen
standaarden zich niet bewijzen.
Vanuit het perspectief van de markt, in de zin van het
startup bedrijfsleven, zijn standaarden en de
bijbehorende schalingsmogelijkheden enorm belangrijk:
één
stad is namelijk geen markt.
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Overview standaardisatiedomein SmartCity
In hoofdlijnen bestaat het speelveld voor standaardisatie uit drie
verschillende niveaus: Mondiaal, Europees en nationaal.
•

Mondiaal zijn organisaties als ISO, IEC en ITU actief. Een bekende
standaard is ISO 37120, die indicatoren geeft voor het meten van
de kwaliteit van SmartCities. Zie ook

Common

Electrical
Electronical

Telecommunication

ISO/TMB TF
Smart Cities

ISO/IEC System
Evaluation Group
Smart Cities

ITU Focus Group
Smart Sustainable
Cities

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:37120:ed-1:v1:en
•

Op Europees niveau is de Smart and Sustainable Cities and
communities Coordination Group actief, gedreven door de
Europese Standaardisatie organisaties CEN (algemeen), CENELEC
(elecroyechniek) en ETISI (telecom). SSCC-SG ontwikkelt Zelf geen
standaarden, maar

•

Worldwide
(+ Liaisons)

Voor Nederland fungeert NEN als aanspreekpunt voor
Internationale en Europese standaards. NEN werkt daarnaast
samen met andere nationale instituten, zoals BSI uit de UK en

European
(+ Liaisons)

VDE/VKE/Din uit Duitsland.

Smart and Sustainable Cities and Communities
Coordination Group (SSCC-CG)

NEN werkt nationaal ook samen met diverse bedrijven,
kennisinstellingen en steden op het gebied van SmartCity. Den Haag
is ook vertegenwoordigd binnen dit samenwerkingsverband.(SAG-SC)

Daarnaast bestaan er diverse samenwerkingsverbanden binnen

Nationaal
(via Normalisatie
Instituten)

NL Markt:
Ontbreekt
‘Strategische Groep‘

Nederland, waar steden met elkaar kennis delen over SmartCity De
meest bekende is waarschijnlijk de Digitale Steden Agenda.
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Britse standaarden
Het British Institute for Standardization(BSI), opererend onder het Britse ministerie van

Economische Zaken, is zeer actief op het gebied van SmartCity standaards. De UK heeft
de ambitie geformuleerd om wereldwijd op dit gebied toonaangevend te zijn.
Inmiddels zijn diverse publicaties verschenen, zogenaamde PAS: publicly available
specifications) en PD (published documents). Relevant zijn:
•

PAS180, met een SmartCity vocabulaire

•

PAS181, met een SmartCity Strategie

•

PAS182, met een SmartCity model voor data interoperabiliteit

•

PD1800, met een SmartCity standaarden overzicht

•

PD1801, met een SmartCity benadering van ruimtelijke planning

Al deze documenten zijn te downloaden via
http://www.bsigroup.com/en-GB/smart-cities/Smart-Cities-Standards-and-Publication/
Hoewel de uitgangspositie van steden in de UK niet dezelfde is als die van de
Nederlandse steden, biedt de aanpak van BSI bruikbare handvatten voor de Nederlandse
aanpak. Centraal in de benadering van BSI staat iedere stad zijn eigen strategie moet
hanteren, maar dat er veel gemeenschappelijke vraagstukken zijn, waaronder de
samenwerking met de markt.
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Niveaus van standaarden
BSI onderscheidt een drietal niveaus van standaarden:
•

Strategisch (het waarom)

•

Proces (het hoe)

•

Technisch (het wat)

In totaal heeft dit geresulteerd in bijna 100 standaards, op de diverse aspecten van
SmartCity. Dit overzicht is beschikbaar in Mapping SmartCity Standards en te
downloaden via
http://www.bsigroup.com/en-GB/smart-cities/

In aanvulling op het eerdere overzicht van NEN, heeft BSI ook aangegeven waar
internationaal de belangrijkste standaardisatie activiteiten met betrekking tot

SmartCity plaatsvinden en om welk soort standaarden het hierbij gaat. Deze
internationale standaarden worden vaak gebruikt om invulling te geven aan
nationale standaarden.

Deze standaarden zijn te vinden op de websites van de betreffende organisaties.
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Overige nationale standaarden
Duitsland:
De Duitse standaardisatie organisaties VDE, DIN en VKE hebben gezamenlijk een roadmap ontwikkeld voor
SmartCity standaards. Interessant is dat deze sterk gelieerd is aan de verschillende toepassingsdomeinen
binnen een stad:
Building/Construction, Sadety and security, mobility, Smart Grid/Energy, information and Communication,
Urban processes and Organization, Production, logistics.
Per domein worden diverse standaarden benoemd. De Duitse inventarisatie is een goede aanvulling op het
werk van BSI. Het rapport is te downloaden via
https://www.dke.de/de/std/documents/nr_smart%20city_en_version%201.0.pdf
Spanje:
Met Smart Cities als Barcelona en Santander trekt Spanje veel belangstelling.De Spaanse standaardisatie
organisatie (SDO) is ook bezig met een forse investering op het gebied van standaardisatie. Recent is een
programma aangekondigd, waarin op circa 40 onderwerpen standaarden zullen worden beschreven.
Infrastructure, Indicators and Semantics, Government and mobility, Energy and Environment, Smart

Destinations
Voor meer info zie: https://eu-smartcities.eu/content/new-set-smart-cities-standards-spain
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Open and Agile SmartCity Initiatief EU
Als een alternatief voor de door internationale, Europese of nationale comités gedreven

standaardisatie bestaat er ook een op de facto standaards gedreven benadering binnen de EU:
het open en agile smart city (OASC) initiatief. Doel is om driven-by-implementation, SmartCity
oplossingen te creeëren, gebruikmakend van een bepaalde minimumset aan afspraken, en te
testen of deze ook in andere steden kunnen worden gebruikt. Zonder standaards namelijk geen
opschaling, en zonder opschaling geen bewezen standaarden. Een kip-en-ei probleem dus, dat

OASC probeert te doorbreken.
De set met afspraken heeft betrekking op het gebruik van open standaard API*, een set met
open datamodels, en een publicatieplatform voor API/open data. Dit wordt ondersteund door
FIWARE, een EU platform voor SmartCities, met name startups. Inmiddels is al een aantal steden
actief binnen OASC. Het gaat zowel om Europese als om Braziliaanse steden. Zie ook:
http://connectedsmartcities.eu/open-and-agile-smart-cities/
Uit Nederland zijn Amersfoort, Amsterdam, Eindhoven, Enschede, Rotterdam en Utrecht
toegetreden. Zie ook http://connectedsmartcities.eu/dutch-cities-join-open-agile-smart-cities/
*http://wiki.fiware.org/FI-WARE_NGSI_Open_RESTful_API_Specification
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Ter afsluiting: Noodzaak tot samenwerking
•

De ontwikkeling van SmartCities is voor Nederlandse steden niet te negeren. In een recent

rapport van de denktank Agenda Stad wordt het als volgt verwoord:
“We innoveren te traag en dreigen de aansluiting met de wereldwijde koplopers te verliezen en
op achterstand te komen. Nederlandse steden zijn niet vanzelf klaar voor de toekomst. Er is
urgentiebesef nodig voor vernieuwing. Nederlandse steden moeten meer, beter en anders”.

•

Tegelijkertijd zijn er diverse vraagstukken die nadere uitwerking en studie vereisen. Dit
vraagt om samenwerking tussen de relatief kleine Nederlandse steden. Die samenwerking is
ook noodzakelijk, omdat in Nederland steden sterk met elkaar verweven zijn.

•

Standaardisatie is een geëigend onderwerp voor samenwerking, zowel nationaal als
internationaal. Een stad als Den Haag moet daarom ook investeren in deelname aan de fora

en platforms waar standaardisatie aan de orde komt, en toepassing van deze kennis borgen
binnen procedures van inkoop en architecturen voor concrete projecten. Het valt zelfs te
overwegen om op onderwerpen waarin Den Haag zich als SmartCity wil profileren, zoals
informatieveiligheid, een meer actieve rol te spelen op het gebied van standaardisatie.
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Colofon
Dit rapport is opgesteld door drs. E.J. Mulder, principal
consultant bij PBLQ.

Meer informatie over PBLQ is te vinden op www.pblq.nl

Voor de illustratie van deze studie is dankbaar gebruik

gemaakt van de foto’s over Den Haag van Pieter Musterd,
volgens de regels van Creative Commons.
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