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Van de gesloten smart city naar
een open slimme stad

Lessen uit Quayside, Toronto

Saskia Naafs *

Dan Doctoroffs droom viel op donderdag 7 mei 2020 in duigen. Die

dag kondigde de directeur van Sidewalk Labs aan te stoppen met

Quayside, een ambitieus smart city-project in Toronto. Op een voor-

malig industrieterrein aan het water zou een compleet nieuwe wijk

verrijzen, met woningen en kantoren in houten hoogbouw. Duurzaam

én slim, het leven in deze nieuwe wijk zou gestroomlijnd worden

dankzij data en sensoren. Maar de coronacrisis gooide roet in het eten:

de plannen zijn financieel niet meer haalbaar, schreef Doctoroff in zijn

blogpost op Medium. Hij zette een streep door de wijk die ‘vanaf het

internet’ opgebouwd zou worden door Sidewalk Labs, een zusterbe-

drijf van Google. Het project werd in 2017 met veel gejuich onthaald

door de overheid, maar werd daarna veelvuldig bekritiseerd door

experts en burgers. Het project zou te veel uitgaan van technologie, en

te weinig van mensen. Google zou te veel macht naar zich toe hebben

willen trekken, en ging voorbij aan democratische processen. Wat ging

er precies mis in dit smart city-project in Toronto? En welke lessen

kunnen we hieruit trekken? Hoe kunnen burgers en beleidsmakers

digitale technologieën wel verenigen met democratische waarden en

grondrechten zoals privacy?

Om daar antwoord op te kunnen geven, duiken we eerst dieper in de

geschiedenis en de doelen van dit roemruchte smart city-project, om

vervolgens te analyseren wat er misging. We beginnen met het gebrek

aan transparantie dat leidde tot een vertrouwensbreuk tussen bedrijf

en overheid, om daarna in te gaan op zorgen omtrent privacyschen-

ding en privatisering van de stad. Ook staan we stil bij de worsteling
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tussen top-down besturen versus bottom-up bewonersparticipatie.

We eindigen met vier voorwaarden voor een alternatief voor de smart

city: de open slimme stad.

Een gedroomd huwelijk

Waterfront Toronto, een ontwikkelingsmaatschappij van gemeente,

provincie en federale overheid, werkt al meer dan tien jaar aan plan-

nen voor Quayside. De eerste ideeën voor een nieuwe wijk aan het

water waren onderdeel van een bid voor de Olympische Spelen van

2008. Daarmee vertoont het project opmerkelijke overeenkomsten

met de wijk Hudson Yards in New York, die onderdeel was van een bid

voor de Spelen van 2012. Ook bij dit plan voor een iconische wijk aan

het water was Dan Doctoroff, eerder locoburgemeester van New York,

nauw betrokken. Hudson Yards moest net als Quayside smart worden.

Maar het enige wat van die ambitie overbleef, zijn de informatiezuilen

met wifi-tracking, zag ik tijdens mijn bezoek aan Hudson Yards vorig

jaar.

Met Sidewalk Labs kon Doctoroff in de herkansing. Het bedrijf werd in

2015 opgericht als onderdeel van Alphabet, het moederbedrijf van

Google. Doelstelling: technologische innovaties bedenken, bouwen en

toepassen op stedelijke problemen. Sterker nog, Sidewalk Labs

noemde zichzelf het enige bedrijf dat het gat tussen stedenbouwers en

techneuten kon dichten. In oktober 2017 won Sidewalk Labs de tender

voor Quayside en kreeg een feestelijk onthaal van de gemeente, de

provincie Ontario en de Canadese premier Justin Trudeau. De over-

heid hoopte naast een nieuwe wijk ook op investeringen, banen en

innovatie. Het zou van Toronto een vooruitstrevende stad maken, een

lichtend voorbeeld op het gebied van duurzaamheid en technologie.

De plannen bevatten houten wolkenkrabbers met flexibel in te delen

ruimtes, regenjassen voor gebouwen en verwarmde stoeptegels, maar

ook het verzamelen van data. Heel veel data, zowel op straat als in

woningen.

Voor de stad stond er veel op het spel, dit was behalve een techproject

ook een omvangrijke vastgoeddeal en een banenmotor. Sidewalk Labs

zou $ 50 miljoen investeren. De publieke investeringen zouden vele

malen groter zijn, maar de opbrengsten ook, voorspelde het Master

Innovation and Development Plan uit 2019. Daarin beloofde Sidewalk
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Labs dat er in 2040 niet alleen woningen zouden staan, maar ook het

nieuwe hoofdkantoor van Google Canada. Het hele project zou liefst

93.000 nieuwe banen opleveren, $ 4,3 miljard in belastingopbrengsten

genereren, en $ 14,2 miljard bijdragen aan het Canadese bruto bin-

nenlands product. Het techbedrijf, op zijn beurt, kon in Toronto onge-

limiteerd datastromen aftappen en voor innovaties benutten. Ener-

zijds door gedragsinzichten direct te vermarkten, anderzijds door

nieuwe smart city-toepassingen te bouwen en netwerkeffecten te rea-

liseren (hoe meer gebruikers, hoe meer waarde een platform heeft).

Gebrek aan openheid

Maar dit op papier zo perfecte huwelijk toonde vanaf het begin

ernstige gebreken. In een uitgebreide analyse onderzochten rechtsge-

leerden Ellen Goodman en Julia Powles de eerste anderhalf jaar van de

samenwerking tussen Waterfront Toronto en Sidewalk Labs. Hun con-

clusie: de visie van Sidewalk Toronto was onverenigbaar met demo-

cratische processen, openbaar bestuur en het openbaar belang (Good-

man & Powles 2019, p. 2). Ze kraakten bovenal de geheimzinnigheid

rond de verbintenis. Pas in juni 2019 werd het eerdergenoemde mas-

terplan openbaar. De belangrijkste aspecten van het project bleven de

eerste anderhalf jaar verborgen voor het publiek en er vond geen

publieke verantwoording plaats. Vragen over dataverzameling, data-

eigenaarschap, privacy, concurrentie en aanbesteding werden niet

beantwoord. Hetzelfde gold voor fundamentele vragen als: wie contro-

leert de publieke ruimte, en hoe zit het met eigendom van land en de

infrastructuur?

In 2018 vond een vertrouwensbreuk plaats. Er waren interne docu-

menten gelekt. Sidewalk Labs bleek inhalig: de geografische omvang

van het project was ineens ruim vijftien keer zo groot geworden en het

bedrijf bleek van plan om onroerendezaakbelasting te gaan innen. Een

jaar later lekte The Yellow Book uit, een meer dan vierhonderd

pagina’s tellend intern visiedocument van Sidewalk Labs uit 2016 over

een toekomstige slimme wijk met Chinese trekjes: burgers zouden hier

continu geobserveerd, gesurveilleerd en gestuurd worden. Hoe meer

data je in deze wijk zou delen, hoe meer diensten er voor je open

zouden staan. Het gele boekje beschrijft ook een sociaal-kredietsys-

teem: hoe beter je score als bewoner, hoe gemakkelijker je bijvoor-
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beeld een lening zou kunnen krijgen.1 Het verweer van Sidewalk Labs?

Het document dateerde van vóór de plannen voor Toronto.

Zorgen om privacy

De schandalen bleven zich opstapelen. Ann Cavoukian, de privacy

officer die namens de provincie Ontario toezicht hield, stapte op

omdat ze er geen fiducie in had dat Sidewalk Labs verantwoordelijk

om zou gaan met data. De Canadese overheid kreeg een rechtszaak

van de Canadian Civil Liberties Association aan haar broek. Water-

front Toronto moest wel ingrijpen. Eind 2019 bepaalde ze dat de bouw

van de wijk mocht doorgaan, maar op kleinere schaal: geen 77 hectare,

maar de oorspronkelijke 5 hectare. Sidewalk Labs moest alle data in

Canada opslaan en mocht zich niet meer ‘hoofdontwikkelaar’ van de

nieuwbouw noemen.

Het project kreeg er ook in de pers van langs. Zo sprak de Canadese

techentrepeneur Jim Balsillie van ‘een koloniaal experiment in surveil-

lance kapitalisme’ en een ‘poging om belangrijke stedelijke, maat-

schappelijke en politieke problemen te bulldozen’.2 Bewoners die zich

zorgen maakten over privacyschending verenigden zich in actiegroe-

pen met een groot bereik op sociale en in traditionele media. Activis-

ten claimden dan ook snel de overwinning nadat begin mei de stekker

uit het project was getrokken.

De geprivatiseerde stad

De smart city-kritiek bestaat uit meer dan alleen privacybezwaren.

‘Smart cities gaan niet alleen over de ontwikkeling en toepassing van

technologie om het stedelijk leven te verbeteren. Ze gaan ook over wie

de steden bestuurt, wie profiteert, en wie achterblijft’, schrijft socio-

loog Vincent Mosco in zijn boek The smart city in a digital world

(2019). Mosco roept op tot een kritische sociaalwetenschappelijke blik

op smart cities omdat de verleidelijke technologische snufjes ons het

zicht ontnemen op een ingrijpender transformatie: het idee dat

1 Zie www.theglobeandmail.com/business/article-sidewalk-labs-document-reveals-
companys-early-plans-for-data/.

2 Zie www.theguardian.com/cities/2019/jun/06/toronto-smart-city-google-project-privacy-
concerns.
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bedrijven beter en efficiënter steden zouden kunnen inrichten en

besturen dan burgers en democratisch verkozen overheden. Techbe-

drijven zijn na de financiële crisis van 2008 hun blik op de stad gaan

richten vanuit het idee dat ook steden gestroomlijnd en geoptimali-

seerd kunnen worden. Waarom zou het leven in de stad niet friction-

free en seamless kunnen zijn, om het in techjargon te verwoorden? Het

idee van de stad als digitaal platform was geboren.

In zijn projectvisie vergeleek Sidewalk Labs de plannen voor Quayside

met de aquaducten in Rome, het metrosysteem in Londen en de stra-

tengrid van New York. ‘’s Werelds grootste steden zijn broeinesten van

groei en innovatie omdat ze platforms benutten die bedacht waren

door visionaire leiders’ (Sidewalk Labs 2017, p. 4-5). Boven op de

bestaande fysieke laag van Toronto (de gebouwen, infrastructuur,

openbare ruimte) en de gebruikerslaag zou Sidewalk Labs een nieuwe

digitale laag toevoegen. Die laag bestaat uit sensoren die data genere-

ren, interactieve kaarten, een persoonlijk account voor gebruikers, en

modelleringssoftware om toekomstige scenario’s in beeld te brengen.

Zo bezien is de stad als digitaal platform een continue data-feedback-

loop. Data voeden het platform waar je allerlei apps, diensten en

advertenties aan kunt hangen. Die produceren weer nieuwe data, die

vervolgens weer verwerkt worden, en zo verder. Democratisch bestuur

is dan niet meer of minder dan de andere apps die de stad draaiende

houden, en die gecontroleerd worden vanuit een gecentraliseerd sys-

teem. Een systeem dat in handen is van en bestuurd wordt door een

privaat bedrijf. Die conclusie trokken de juristen Goodman en Powles

ook in hun analyse van Quayside. Het neigt naar openbaar bestuur als

een app. Het maakt beleid en publieke verantwoordelijkheid onderge-

schikt aan een privaat besturingssysteem. Een besturingssysteem dat

bovendien wordt gedreven door algoritmes die geheim zijn, en voor

burgers of beleidsmakers niet te begrijpen zijn noch te beïnvloeden.

Internetcriticus Evgeny Morozov waarschuwt al veel langer voor de

groeiende afhankelijkheid van techbedrijven. De smart city-retoriek is

volgens hem een Trojaans paard om steden te privatiseren. ‘De culmi-

natie van de slimme stad is een geprivatiseerde stad’, zei hij in De

Groene Amsterdammer (Naafs 2017).3 ‘Een stad waarin je moet gaan

betalen voor diensten die voorheen gratis waren.’ In India, China en

Zuid-Korea worden slimme steden op deze manier al opgezet en inge-

3 Zie www.groene.nl/artikel/de-muren-hebben-sensoren.
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richt, maar het gebeurt ook in de Verenigde Staten, waar bedrijven als

Uber en Google delen van de infrastructuur en mobiliteit uit handen

van de overheid nemen.

Bottom-up versus top-down

Bewoners kwamen in verzet tegen het plan van Sidewalk Labs. Ze ver-

enigden zich onder de hashtag #blocksidewalk, een initiatief van

opendata-expert en activist Bianca Wylie. In september 2019 was zij in

Rotterdam op een smart city-congres georganiseerd door het Centre

for Bold Cities van de Erasmus Universiteit Rotterdam. ‘Het voelt alsof

ik al twee jaar in een kroeggevecht zit met Sidewalk Labs’, zei ze daar.

‘Ik ben moe en afgemat.’ Wylie schoof als bewoner aan bij de

informatie- en inspraakavonden van Sidewalk Labs. In het participa-

tieproces werden bewoners en professionals in thematische groepjes

opgedeeld en tegen elkaar uitgespeeld, vertelde ze.

Deelnemers tekenden geheimhoudingsverklaringen. De overheid

mocht zich contractueel niet negatief uitspreken over de plannen.

Wylie: ‘Niemand had nog overzicht. Na zes maanden participeren had

ik het gezien. Er was geen alternatief voor hun plannen, geen moge-

lijkheid om ergens “nee” tegen te zeggen.’ De nadruk op privacy in de

kritiek op smart cities leidt volgens Wylie af van waar het echt om gaat:

governance en privatisering. Bovendien, door je op privacy te focussen

maak je het veel te gemakkelijk voor een bedrijf om alleen zijn privacy-

voorwaarden aan te passen, zegt ze.

De bewonersparticipatie leverde vooral mooie plaatjes voor de buiten-

wereld op, schrijft antropologe Shannon Mattern in een uitgebreid

artikel over het participatieproces van Quayside.4 Ze beschrijft het par-

ticipatietraject van Sidewalk Labs als een publieke performance,

waarin het meer gaat over de ‘esthetiek van samenwerking’ dan daad-

werkelijke inspraak van bewoners. Bewonersparticipatie voor de

bühne dus. Mattern noemt het ‘mapwashing’, zoals fossiele-energie-

bedrijven dikwijls beschuldigd worden van ‘greenwashing’ wanneer ze

hun bedrijfsvoering niet echt veranderen, maar wel koketteren met

4 Zie https://placesjournal.org/article/post-it-note-city/?utm_source=mailchimp&utm_
medium=email&utm_campaign=Newsletter%2005-08-2020&utm_source=Friends+of
+Places&utm_campaign=ca5212180f-EMAIL_CAMPAIGN_2020_05_09&utm_
medium=email&utm_term=0_225d4c7aae-ca5212180f-113085601&cn-reloaded=1.
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groene projecten. Sidewalk Labs maakte mooie kaarten met bewoners,

maar werkte in wezen aan een techgestuurde top-down stadswijk.

Mattern vraagt zich af wat bewonersparticipatie in zo’n situatie nog

betekent als diezelfde toekomstige bewoners straks continu gemoni-

tord worden door een techbedrijf en ‘participeren’ zonder dat ze er

zelf misschien erg in hebben.

Het is dezelfde kritiek die geograaf Rob Kitchin uit. Bewoners zijn in

smart cities al te vaak ‘gereduceerd tot datapunten, tot consumenten

en gebruikers, spelers en testers, tot mensen die geraadpleegd, ge-

nudged, gedisciplineerd en gecontroleerd kunnen worden’, zei Kitchin

op het smart city-congres in Rotterdam. Quayside was een exponent

van het model van de smart city als top-down techutopie: centralis-

tisch ingestoken en gericht op commercie, controle en surveillance.

Weliswaar waren de plannen goed verpakt in aantrekkelijke architec-

tonische plaatjes en mooie verhalen over gemeenschapsgevoel, maar

in hun kern beschreven de plannen een slimme stad waarin het ver-

dienmodel voor bedrijven centraal staat.

Het participatieproces was een wassen neus, vond Bianca Wylie, maar

het ergste was volgens haar dat Sidewalk Labs voor overheid speelde:

‘Ze zeiden: “Wij komen al jullie problemen oplossen en een mooie wijk voor

jullie bouwen.” En wij moesten vooral blij met ze zijn. Er wordt een enorme

druk uitgeoefend op steden en hun besturen om innovatie te omarmen.

Maar niemand had op hen gestemd en er was totaal geen democratische

controle.’

Waterfront Toronto is een publiek-private partnership, een zogeheten

Triple P, en kon zich verschuilen achter geheimhoudingsverklaringen.

Het project viel daarom ook niet onder de ‘Wet openbaarheid van

bestuur’. De Canadian Civil Liberties Association noemde het ‘open-

baar bestuur uitbesteden aan huurlingen’.5

Lessen voor de open slimme stad

Wat kunnen we leren van Toronto? Hoe kunnen burgers en beleids-

makers digitale technologieën wel verenigen met democratische waar-

5 CCLA, ‘Governance by mercenary’, blogpost via https://ccla.org/blog-2/.
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den en grondrechten zoals privacy? Uit de visie van verschillende den-

kers – van sociologen tot wiskundigen en filosofen – rijst het beeld op

dat daar vier dingen voor nodig zijn: technologie die publieke waarden

ondersteunt, een publieke digitale infrastructuur, open data en een

actieve inzet om burgers bij de slimme stad te betrekken.

Wiskundige en dataspecialist Ben Green noemt in zijn boek The smart

enough city (2019) de smart city ‘fundamenteel ondemocratisch’ –

door de onderliggende dataverzameldrift en surveillance van burgers.

De drang tot efficiency en optimalisering gaat volgens Green voorbij

aan complexe en trage democratische processen in een stad. Hij pleit

er daarom voor dat we ons uit de tech-tunnelvisie losbreken en

publieke waarden weer vooropstellen in steden die ‘slim genoeg’ zijn.

‘Slim genoeg’-steden omarmen de complexiteit van de stad en zoeken

niet naar oplossingen voor versimpelde problemen. Ze gebruiken

technologie die voorziet in sociale behoeften en beleid versterkt, en

bedenken geen doelstellingen om bij technologie aan te sluiten. ‘Slim

genoeg’-steden zoeken allereerst innovatie in beleid en bestaande

programma’s. Ze zorgen ervoor dat technologie democratische waar-

den versterkt. En tot slot versterken ze de dataverwerkingscapaciteit

binnen gemeenten, zodat je de data die je als gemeente al in huis hebt

ook goed kunt benutten. Denk aan mogelijkheden voor energiebespa-

ring, efficiënte verkeersroutes, gerichter afval ophalen, of meldingen

over de openbare ruimte snel afhandelen, om slechts een paar voor-

beelden te noemen.

De slimme stad heeft slimme bewoners

Een slimme stad heeft slimme bewoners, die datageletterd zijn en

technologie kunnen bevragen als ze dat willen. Socioloog Richard Sen-

nett maakt in zijn boek Building and dwelling (2018) onderscheid

tussen de prescriptive smart city (een gesloten slimme stad) en de

cooperative smart city, een open slimme stad waarin bewoners data

over de stad kritisch kunnen bevragen en aanpassen, en de keuze heb-

ben om zich te onttrekken aan het delen van hun data. De prescriptive

smart city maakt haar bewoners dommer, stelt Sennett, omdat de

technologie precies voorschrijft hoe mensen moeten leven. Een sim-

pel voorbeeld is hoe routeplanners werken: ze tonen je de snelste

route van a naar b, maar niet per se de meest interessante route. Valt
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de routeplanner uit, dan raken we in paniek, omdat we ineens zelf de

weg moeten zoeken. De naadloos ontworpen friction-free en user-

friendly technologieën, met een knopje voor al onze van tevoren in

kaart gebrachte problemen, maken van ons passieve consumenten,

aldus Sennett.

De gesloten slimme stad is gericht op centrale controle, vaak letterlijk

verbeeld door een cockpit of control room, zoals in Rio de Janeiro

(gebouwd door IBM) of in Singapore (gebouwd door Siemens). Andere

voorbeelden van zulke gesloten slimme steden zijn Songdo in Zuid-

Korea en Masdar in de Verenigde Arabische Emiraten. Hier zijn het de

bewoners die zich te voegen hebben naar wat de techbedrijven, archi-

tecten en ingenieurs voor hen bedacht hebben. In Songdo klagen

bewoners te midden van slimme liften en slimme afvalbakken over het

gebrek aan menselijk contact. In Masdar is veel van de technologie,

zoals de laadstations voor elektrische auto’s, al verouderd voordat zij

in gebruik genomen kan worden.

In een open slimme stad, daarentegen, worden de data en technolo-

gieën bediscussieerd door haar bewoners, zodat gebruikers over alter-

natieven na kunnen denken, en zelf beslissingen kunnen nemen. In

een open stedelijk netwerk hebben individuele bewoners meer

zeggenschap over data. Een voorbeeld hiervan vinden we in Taiwan.

Op initiatief van minister Audrey Tang doet bijna de halve bevolking

mee aan een nationaal dataplatform. Burgers kunnen hier zelf data

ordenen, diensten aanvragen in ruil voor die data, en meedenken over

collectieve besluitvorming op basis van data. Burgers participeren

door middel van data en organiseren zich collectief via dit platform.

Open data

Een open slimme stad is ook het doel van de opendata-aanpak die

ontstond in Barcelona. ‘Wij willen weg bewegen van het model van

surveillance kapitalisme, waar data ondoorgrondelijk en niet-transpa-

rant zijn, naar een model waar burgers zelf hun data beheren’, zei de

voormalige chief technology officer van Barcelona, Francesca Bria,

daarover.6 ‘We stellen niet de technologie centraal, maar de mensen.’

Zo werd ‘open data’ een voorwaarde in aanbestedingen, bijvoorbeeld

6 Zie www.wired.co.uk/article/barcelona-decidim-ada-colau-francesca-bria-decode.
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met telecombedrijf Vodafone. Bria was ook de aanjager van het

Europese project DECODE, dat proefdraait in verschillende landen.7

DECODE wil praktische alternatieven ontwikkelen waarin burgers zelf

beslissen welke data ze willen delen en welke niet, onder welke voor-

waarden en voor welke doeleinden. Een ‘New Deal on Data’, noemde

Bria het. Ze vindt dat we in Europa een alternatief model moeten ont-

wikkelen voor het surveillancekapitalisme van Silicon Valley, of het

sociaal-kredietsysteem van China.

In Nederland krijgt ‘open data’ gestaag handen en voeten. Amsterdam

is een van de kartrekkers van DECODE en stelde in 2017 manifest

TADA op, voor een verantwoorde omgang met data. Vanuit de City

Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’, een initiatief van het ministerie

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het G40-steden-

netwerk, worden democratische digitale principes landelijk verder

uitgewerkt.8 Een centrale vraag in deze City Deal is hoe we met digitale

technologie de leefbaarheid in onze steden kunnen vergroten en onze

democratische waarden kunnen borgen.

Dit initiatief bevindt zich nog in de verkenningsfase. Maar voor een

idee hoe zo’n aanpak eruit kan zien, keren we terug naar Canada.

OpenNorth is een Canadese stichting die is voortgekomen uit open

budgeting: bewoners meer inzicht geven in en zeggenschap geven over

overheidsbegrotingen. OpenNorth beroept zich tevens op uitgangs-

punten van open science: het delen van resultaten en data, en transpa-

rantie over methodes, rekenmodellen en aannames met het oog op

reproduceerbaarheid. Deze ngo publiceerde twee jaar geleden de

Open Smart City Guide, een gids voor iedereen die werkt aan de smart

city, van burgers en techneuten tot beleidsmakers. Hoewel de Open

Smart City nog niet bestaat, omschrijft OpenNorth haar als een ideaal-

beeld: een stad waar bewoners, het maatschappelijk middenveld, aca-

demici en bedrijven samenwerken met ambtenaren aan een ethisch,

verantwoord en transparant gebruik van data en technologie. De gids

gaat in op ethisch bestuur, participatie en samenwerking tussen stake-

holders, datagebruik en databeperking. De gids staat ook stil bij de val-

kuilen van de smart city en hoe die te voorkomen, zoals function

7 Zie www.decodeproject.eu/.
8 Zie https://agendastad.nl/citydeal/een-slimme-stad-zo-doe-je-dat/.
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creep,9 surveillance, platform lock-in,10 vooringenomen algoritmes,

een technologische tunnelvisie en gebrek aan transparantie.

Het belang van de principes van open data is een terugkerend onder-

werp in de ideeën voor een open slimme stad. Maar die kan alleen

functioneren wanneer bewoners actief aan de slag kunnen gaan met

data, de achterliggende technologie in grote lijnen snappen, en de

achterliggende waarden kennen. Met andere woorden: als we de

digital divide overbruggen. De informatieachterstand die zowel bur-

gers als beleidsmakers hebben ten opzichte van de grote techbedrijven

– die hun algoritmes strikt geheimhouden – moet daarvoor worden

ingelopen. Dat is niet onmogelijk, maar vergt wel behoorlijk wat oplei-

ding en inspanning van zowel burgers als beleidsmakers. En heldere

regelgeving voor bedrijven omtrent eigendom, beheer en inzet van

data en algoritmes.

Publieke infrastructuur

Open data vraagt ook om een open infrastructuur. Evgeny Morozov

(2020) pleit voor digitale infrastructuur als nutsvoorziening. En dat

vraagt om heel ander beleid voor data-eigendom. Hij denkt aan proto-

types voor een digitale stedelijke economie, gebaseerd op opendata-

principes, solidariteit en bewonersparticipatie. Iets soortgelijks

bepleitte de Canadese auteur en activist Naomi Klein (2020). De

coronacrisis legt volgens haar bloot hoe ontzettend belangrijk de digi-

tale infrastructuur is voor werk, onderwijs en gezondheidszorg. Is het

dan terecht dat die netwerken en de bijbehorende data in handen zijn

van enkele grote spelers, vraagt Klein zich af. Zouden deze niet in han-

den moeten zijn van de publieke sector, aangezien het ook de publieke

sector is die hier grote investeringen in doet? Klein pleit ervoor om het

internet (en de daaraan hangende voorzieningen) te beschouwen als

nutsvoorziening. De Screen New Deal noemt ze het.11

9 Function creep is het geleidelijk oprekken van de toepassingen van een technologie,
waarbij privacy vaak in het geding komt.

10 Een lock-in beschrijft de afhankelijkheid van een bepaalde technologie, die sterker wordt
naarmate er meer mensen gebruik maken van deze technologie. Bij een lock-in speelt ook
afhankelijkheid van beheer, onderhoud en updates van de leverancier.

11 Zie https://theintercept.com/2020/05/08/andrew-cuomo-eric-schmidt-coronavirus-tech-
shock-doctrine/.
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Terugkijkend was de visie van Sidewalk Labs voor Toronto een initia-

tief om de stad te privatiseren en opnieuw vorm te geven, ‘from the

internet up’. Een voorspelbare stad, zonder rafelige randjes, gebruiks-

vriendelijk en gestroomlijnd, zoals Apple-producten of Amazon-

diensten dat ook zijn. Dit droombeeld ging voorbij aan de complexiteit

van steden. Het was bovendien top-down, centralistisch en gericht op

controle en commercie. Publiek toezicht werd beperkt, participatie

was niet meer dan een vinkje op een projectlijst. Een stad waarin tech-

nologie leidend zou zijn en mensen volgend. In plaats van dit soort

gesloten smart city-modellen proberen aan te passen door middel van

bewonersparticipatie of strengere privacyvoorwaarden, kunnen we

het idee van de smart city beter helemaal opnieuw vormgeven. In de

open slimme stad kunnen democratische principes en grondrechten

zoals privacy wel worden gewaarborgd, maar dat vergt een andere

insteek, een waar publieke waarden vooropstaan en openlijk bedis-

cussieerd worden. Onmogelijk is dat niet: goede voorbeelden zijn er al.
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