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Voorbij het polderen in de slimme
stad

Jiska Engelbert *

Publieke waarden – zoals rechtvaardigheid, toegankelijkheid, inclusi-

viteit, veiligheid, transparantie en privacy – zijn cruciaal in het ont-

werp en gebruik van slimme technologieën in stedelijke contexten.

Immers, ze bieden publieke instituten en burgers een instrument om

meer initiatief te kunnen tonen, en om invloed uit te oefenen in slim-

mestadtrajecten. Bovendien maakt een geformaliseerde nadruk op

publieke waarden en ethiek het technologiebedrijven absoluut lastiger

om hun verdienmodel ten aanzien van stedelijke data te normaliseren.

Steeds vaker worden daarom in Nederland, maar ook elders in Europa,

kaders en richtlijnen voorgesteld om publieke waarden in de slimme

stad te beschermen én te borgen. Zo heeft het Rathenau Instituut con-

crete voorstellen gedaan voor het ‘opwaarderen’ van publieke waar-

den in de digitale samenleving (Kool e.a. 2018). Ook introduceerde het

instituut de term ‘waardevolle digitalisering’ in 2018 (Van Est e.a.

2018).

Publieke waarden staan echter niet alleen onder druk in de Neder-

landse slimme stad omdat partijen verschillende, vaak economische

of commerciële, doelen nastreven. Ook kunnen burgers/stadsbewo-

ners vooralsnog niet of nauwelijks formeel meebeslissen over hun

(digitale) stad, terwijl evenmin duidelijk is hoe het borgen van

publieke waarden georganiseerd moet worden. Wel lijkt buiten kijf te

staan dat de (lokale) overheid de hoeder van publieke waarden en

belangen moet zijn, juist ten aanzien van die producten en diensten

die voorheen door de overheid werden geleverd, maar tegenwoordig

steeds vaker door private partijen. Dat ideaal van regie of regulering op

afstand door de overheid, wat ik later in dit artikel nog zal vergelijken

met het principe van ‘anchored pluralism’ (Loader & Walker 2005), is

bijvoorbeeld duidelijk in de strategie voor ‘opwaarderen’ die het

Rathenau Instituut in 2017 ontwikkelde om de ‘blinde vlekken in het
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governancelandschap’ (Kool e.a. 2018, p. 9) zichtbaar te maken. Ook

lijkt dat ideaal de 24 aanbevelingen voor beleid en regelgeving te

onderschrijven die onderzoekers in 2019, op verzoek van het ministe-

rie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, deden om data

‘behoorlijk’ te gebruiken (NL Digitaal 2019). Maar het lastige aan

Nederlandse (en bredere Europese) slimmestadontwikkeling is dat de

overheid niet alleen moet toezien op een steeds meer geprivatiseerde

markt, maar zij ook zelf actief deelneemt in en aan die markt, middels

zogenoemde publiek-private partnerschappen. Het verrassende is dat

deze factor nauwelijks wordt (h)erkend als cruciaal in al die aanbe-

velingen, met uitzondering van bestuurskundig werk dat, in navolging

van Hajer (2003), in ieder geval de ‘institutional void’ waarin ambtena-

ren bewegen, erkent (zie het artikel van Van Zoonen in dit themanum-

mer).

Ondanks de geconstateerde blinde vlekken en de concrete aanbe-

velingen die worden gedaan richting de politiek, razen dergelijke

publiek-private slimmestadtrajecten en -projecten in Nederland door.

Een kleine greep:

– In 2018 gaat de ambtelijke Chief Technology Officer van de

gemeente Amsterdam namens de stad een formeel samenwerkings-

verband aan met Mastercard. Door die samenwerking worden

informatie en data over Amsterdamse slimmestadprojecten gedeeld

op een digitaal platform dat beheerd en commercieel geëxploiteerd

wordt door de creditcardprovider. Vanwege het partnerschap wordt

desbetreffende CTO ook promotor van het initiatief van Mastercard

‘City Possible’ op grote internationale beurzen en platforms, zoals

op Smart Cities New York in mei 2018 (Mastercard 2018) en op de

Smart City Expo in Barcelona in november van datzelfde jaar, waar-

van Mastercard hoofdsponsor is (Smart City Expo World Congres

2018).

– Tegelijkertijd vervolgt de gemeente Eindhoven haar rol in een door

de Europese Commissie gefinancierd internationaal consortium,

waarin onder andere twee Eindhovense stadsgebieden door, onder

andere, KPN en VolkerWessels, toegerust worden met slimme (sen-

sor)technologie om verduurzaming van bodem, wonen en reizen

mogelijk te maken (Triangulum z.j.).

– Ook de gemeente Rotterdam blijft deelnemer van een dergelijk door

Europa gefinancierd consortium: in Rotterdam Zuid wordt op die

manier met private partners Ballast Nedam, Eneco en KPN een
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slimmestadmodel op het gebied van energie en mobiliteit ontwik-

keld (Ruggedised z.j.). En in diezelfde stad wordt in 2018 een

(graaf)vergunning afgegeven aan L2Fiber voor de aanleg (en deels

herverbinding) van een glasvezelnetwerk in 295.000 woningen in de

stad. De kosten voor de aanleg bedragen € 200 miljoen en worden

opgebracht door de Britse investeerder Highland Group. De

gemeente faciliteert (communicatie)toegang tot bewoners en over-

ziet de graafwerkzaamheden (L2Fiber 2018).

– Tot slot opent de wethouder Innovatie & Slimme Stad van de

gemeente Den Haag in september 2019 het 5G Fieldlab van

T-Mobile, waarmee ze het startschot geeft voor een partnerschap

tussen gemeente en provider (Bruines 2019), waar in een ‘proeftuin

(…) getest kan worden wat in de toekomst mogelijk is’ (T-Mobile

2019). Deze pilot vindt plaats voordat de formele 5G-veiling eind

2020 plaatsvindt.

Anders dan in bijvoorbeeld Noord-Amerika, waar de markt de drij-

vende kracht is, of China, waar de staat aan het roer staat, zien we in

‘polderland’ Nederland dat slimmestadinitiatieven niet alleen het pro-

duct zijn van samenwerking tussen verschillende partijen, maar vooral

ook van het idee dat verschillende belangen succesvol samengebracht

en ‘geneutraliseerd’ kunnen worden. In dit artikel ga ik daarom dieper

in op dat gepolder in de Nederlandse slimme stad en wat dat betekent

voor de wijze waarop over publieke waarden en hun borging gedacht

wordt en kan worden. Dat doe ik door in de eerste twee paragrafen in

dit artikel de slimme Nederlandse polder te lezen als juist niet ‘typisch

Nederlands’, maar eerder als onderdeel van een bredere trend om het

definiëren en oplossen van maatschappelijke vraagstukken als een

technocratische aangelegenheid te zien. In een dergelijk ‘slimmestad-

zakenkabinet’ worden politieke strijd en representatie als onnodig en

hinderlijk ervaren en bestaat het publiek(e) er eigenlijk alleen in hoe

ambtenaren en de markt dat verbeelden. Ik verken dan ook in de

vierde, voorlaatste, paragraaf van dit artikel een strategie voor de

(lokale) overheid om deze gedepolitiseerde patstelling te doorbreken,

om zo daadwerkelijk als hoeder van publieke waarden en belangen in

de (slimme) stad op te kunnen treden.
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Van publieke eindwaarden naar technologische randvoorwaarden

Wat betekent verslimming van steden in de Nederlandse context

eigenlijk? Door wie of welke structuren en processen vindt zij plaats?

En binnen welke context moeten we het (aan)sturen op publieke

waarden begrijpen? De Nederlandse slimme stad is een heel andere

dan die we kennen uit het bekende voorbeeld uit Toronto. Daar kreeg

het moederbedrijf van Google het bijna voor elkaar de braakliggende

Quayside uit te baten als slim district. De Nederlandse context is ook

heel anders dan die van de Aziatische cases, waar technologiebedrij-

ven in opdracht van de staat steden en wijken transformeren (zoals

bijvoorbeeld Huawei en Alibaba in Chinese steden). Zoals de voor-

beelden uit Nederland in de inleiding laten zien, is de Nederlandse

slimme stad eigenlijk niet meer (maar ook zeker niet minder) dan die

trajecten en projecten die worden geïnitieerd en uitgerold door acto-

ren die ik tezamen het ‘slimmestadzakenkabinet’ noem.

Ik gebruik hier de term kabinet – op de zakelijke kant ervan ga ik later

in – om te benadrukken dat de leden daarvan een uitvoerende machts-

positie in de naam van het publieke belang claimen. Die leden, of die

partijen, variëren van gemeenten tot supranationale organisaties,

zoals de Europese Unie, van lokale start-ups tot multinationale tech-

nologiebedrijven en van publieke universiteiten tot commerciële con-

sultancybureaus. Zo zijn het in het aangehaalde voorbeeld van Eind-

hoven de gemeentelijke organisatie, de Technische Universiteit en

KPN die bepalen dat mobiliteit en duurzaamheid een prangend stede-

lijk probleem in Eindhoven zijn. En zo zijn het in Rotterdam een

Schotse miljardair, L2Fibre en een aantal ambtenaren die snelle inter-

netverbinding als prangende publieke opdracht presenteren.

Ook deelname van steden aan de overige projecten en trajecten die in

de inleiding zijn genoemd, is doorgaans niet gemandateerd of bedis-

cussieerd door lokale democratische instituties, zoals de gemeente-

raad. Dat is verrassend, omdat veel van deze activiteiten verstrekkende

publieke gevolgen hebben. Een uiterst hoge publieke prijs wordt

bijvoorbeeld betaald wanneer door vergunning en veilingen publieke

infrastructuren en domeinen – inclusief de lucht boven de stad (5G) en

de grond eronder (glasvezel) – voor onbepaalde tijd worden geprivati-

seerd. Maar de publieke kosten zijn ook elders hoog. Want wanneer

een stad bijvoorbeeld aan een Europees onderzoeksconsortium mee-

doet, draagt een gemeente vanwege financiële matchingverplichtin-

doi: 10.5553/JV/016758502020046003006



Voorbij het polderen in de slimme stad 69

gen al gauw een paar ton bij. Maar de prijs bestaat ook uit het feit dat

publieke ruimten of wijken worden omgevormd en geprivatiseerd tot

experimentruimten, of zogenoemde urban living labs. Of dat bewo-

ners zich in focusgroepen en testpanels eigenlijk alleen als consument

of ondernemende burger leren profileren (Irani 2015).

De ‘verslimming’ van Nederlandse steden en gemeenten vindt dus

vooral plaats op basis van projecten, pilots en vergunde infrastructuur,

waarbinnen de lokale democratie niet of nauwelijks een rol speelt.

Echter, die niet-gemandateerde verslimming reproduceert zichzelf.

Want omdat een stad een zichtbare partner is in slimmestadprojecten,

wordt zij vervolgens opgenomen in smart city indexes en rankings,

wordt ze een leider of Lighthouse in interstedelijke competities (Engel-

bert e.a. 2019), krijgt de stad een eigen stand in het Holland Paviljoen

op grote smart city expos, en wordt haar smart city-ambtenaar een

internationaal graag geziene spreker. Het voortbouwen op die slimme

reputatie of ambitie om de meest slimme stad, haven of regio van

Nederland of Europa te zijn, wordt dan een doel op zich. Die bestuur-

lijke prioriteit komt tot uitdrukking in de allocatie van gemeentelijke

budgetten, maar bijvoorbeeld ook in de totstandkoming en bekosti-

ging van nieuwe afdelingen en functies in het gemeentelijke apparaat.

De meest zichtbare articulatie hiervan is het ontstaan van nieuwe

ambtelijke posities of ‘urban technocrats’ (Kitchin e.a. 2017), zoals die

van (chief) technology officer, smart city officer, innovation officer, resi-

lience officer en information officer.

Door deze zichzelf reproducerende verslimming worden dataficering

en digitalisering nauwelijks meer onderworpen aan politiek inhoude-

lijke discussies. Kwesties als wat de problemen in de stad zijn, of tech-

nologie daarin een rol zou kunnen spelen, of de vraag welke publieke

waarden worden gediend met gekozen oplossingen raken uit het zicht.

Digitale technologie is zo vanzelfsprekend synoniem aan innovatie of

het oplossen van maatschappelijke vraagstukken (Datta 2015), dat er

hooguit ‘hoe-vragen’ aan de technologie worden gesteld. Het op te

lossen probleem wordt daarin als bekend verondersteld, en de

publieke waarden worden daarin slechts proces- of randvoorwaarden.

Deze depolitisering, of technocratisering, werd en wordt (pijnlijk)

duidelijk in de omgang van de Nederlandse regering met het indam-

men van COVID-19. In plaats van een politiek inhoudelijk debat over

wat mogelijke probleemdefinities zouden kunnen zijn (zoals de capa-

citeit van ziekenhuizen, kwetsbare werkomstandigheden in de vlees-
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industrie, bescherming in verzorgingstehuizen), werd door de regering

al vrij snel besloten dat het testbeleid, en vooral het niet kunnen

‘tracken & tracen’, het grote probleem was. Dat probleem moest en

zou toch met de innovatieve en creatieve slagkracht van de Neder-

landse technologie-industrie kunnen worden opgelost (deze competi-

tiedrang was overigens net zo aanwezig in het Verenigd Koninkrijk,

waar de regering aankondigde – en vervolgens hopeloos faalde – de

beste app van de wereld te zullen ontwikkelen). De belangrijkste, en

bijna enige, publieke waarde die daarbij volgens het kabinet in het

geding kon komen, was privacy. Zie in dit licht bijvoorbeeld de Kamer-

brief van 21 april 2020, waarin de minister van Volksgezondheid, Wel-

zijn en Sport (VWS) de plannen voor de zogenoemde ‘Corona-app’

toelicht:1

‘In mijn brief van 7 april heb ik reeds aangegeven dat bij een intensiever

testbeleid onlosmakelijk het intensiveren van contactonderzoek hoort en

dat ik daarom verken welke apps binnen een beleid van testen, traceren en

thuisrapportage in de volgende fase kunnen worden ingezet. Cruciale rand-

voorwaarden zijn privacy, informatieveiligheid, grondrechten, nationale vei-

ligheid en toegankelijkheid.’

De vertaling van publieke waarden als niet meer dan randvoorwaar-

den die gesteld worden aan de digitale technologie, werkte ook door in

de stappen die het ministerie van VWS vervolgens zette. Zo liet het

ministerie tijdens een Appathon data scientists en techneuten verken-

nen welke app het beste zou zijn, en gunde het KPMG een ‘security-

test’ (KPMG 2020) om vast te stellen welke app het veiligst was.

De oproep aan lokale overheden om te sturen op publieke waarden in

de slimme stad moet dus binnen dit technocratische ‘hoe-paradigma’

worden gezien. Niet alleen is daardoor de daadwerkelijke scope van

dat (aan)sturen dus vrij beperkt, omdat het alleen betrekking kan heb-

ben op hoe de technologie onvermijdelijk gaat worden geïmplemen-

teerd, ook de legitimiteit en autoriteit van de (lokale) overheid om lei-

dend te zijn in het stellen van die publieke voorwaarden aan de tech-

nologie ontbreken. Enerzijds komt dat omdat de publieke waarden die

doorgaans circuleren – zoals de uit de Kamerbrief aangehaalde voor-

1 ‘COVID-19. Update stand van zaken’, Kamerbrief, 21 april 2020. Beschikbaar via:
www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/21/kamerbrief-covid-19-
update-stand-van-zaken.
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beelden van toegankelijkheid en grondrechten – universeel en weinig

aanstootgevend zijn (Engelbert & Van Zoonen 2019; zie het artikel van

Van Zoonen in dit themanummer). Anderzijds komt het gebrek aan

legitimiteit doordat het stellen van kaders en voorwaarden aan de

technologie, in plaats van politieke vragen erover, betekent dat ambte-

naren zich steeds meer (denken te moeten) begeven op het expertise-

terrein dat de overheid zelf niet (langer) heeft, en dat nu voorbehou-

den (b)lijkt aan de commerciële technologiemarkt. Maar binnen de

logica van die technologiemarkt hebben termen die een centrale plek

hebben in de ‘publiekewaardecanon’, zoals transparantie en toegan-

kelijkheid, een heel andere betekenis. Dat wordt bijvoorbeeld duidelijk

in de wijze waarop de Directeur Overheid van IBM Nederland (Nijman

2015) deze twee termen juist gebruikt om te pleiten voor minder blok-

kades om data commercieel te kunnen exploiteren:

‘De overheid heeft er belang bij data op een transparante manier open te

stellen. Met publiek beschikbare data ontstaat de mogelijkheid om zelf de

dienstverlening van de overheid te toetsen en zo te bepalen of publieke

diensten op behoeften aansluiten en van voldoende kwaliteit zijn. Het opent

ook de mogelijkheid om data te benutten door er nieuwe waarde – in de

vorm van gebruiksgemak, of met de data vorm te geven nieuwe toepassin-

gen – aan te onttrekken. (…) Transparantie behelst niet alleen toegang tot

publieke data, ook de beschikbaarheid van data in een open en bruikbare

vorm is van belang. Meer transparantie en digitalisering van data kan bij-

dragen tot meer vertrouwen in, en betrokkenheid bij, de overheid. En aan

bloeiende economische initiatieven. (…). In dit digitale tijdperk hebben

zowel de overheid als de burgers en het bedrijfsleven behoefte aan tijdige

toegang tot relevante informatie om goede acties uit te kunnen voeren op

basis van de juiste inzichten.’

Het hameren op publieke waarden door ambtenaren binnen de com-

fortzone van technologiebedrijven en consultants is dus geen garantie

dat in het publieke belang gehandeld wordt. Eerder kan het ertoe

leiden dat privatisering in de naam van het publiek(e) gelegitimeerd

kan worden. We kunnen en mogen nu dus eigenlijk niet van lokale

overheden en ambtenaren verwachten dat door hun sturen op

publieke waarden machtsongelijkheid in de slimme stad tegengegaan

wordt. Maar welke vertogen, dynamieken en praktijken maken die

technocratische hegemonie dan mogelijk? Ofwel, wat staat een zin-
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volle sturing door de overheid op publieke waarden in de weg? De vol-

gende paragraaf verkent deze vragen.

Het postpolitieke zakenkabinet van de slimme stad

Tot nu toe heb ik laten zien dat de niet-gemandateerde verslimming in

en vooral ook door gemeenten zelf wordt gereproduceerd. Dat komt

enerzijds door de institutionele invulling en bestuurlijke nadruk die

lokale overheden geven aan stedelijke digitalisering en dataficering,

waardoor deze ambtelijke doelen op zich worden. Anderzijds, en

aldus, wordt het publieke belang verschraald doordat publieke waar-

den slechts als proces- of randvoorwaarden in het ontwerp van de

technologie worden gezien, en niet als einddoel (de technologie, in

plaats van de stad, moet bijvoorbeeld open en inclusief zijn). Maar

deze twee processen worden mogelijk gemaakt door iets cruciaals: de

breed gedeelde consensus tussen partijen uit verschillende publieke

en private gremia dat er specifieke prangende stedelijke vraagstukken

zijn die direct technologische interventie behoeven. Deze consensus is

waar het woord ‘zaken’ in mijn gebruik van de term slimmestad-

‘zakenkabinet’ aan refereert. Juist omdat die consensus zo kenmer-

kend voor de Nederlandse polder lijkt, ga ik er hier dieper op in. Dat

doe ik enerzijds om te laten zien dat deze consensus ook ver buiten

Nederland, en vooral in de Europese context, gemeengoed is. Ander-

zijds wil ik ermee laten zien dat juist in de formulering van die maat-

schappelijke vraagstukken een belangrijke mogelijkheid ligt om

publieke waarden te rehabiliteren (van randvoorwaarden naar eind-

doelen), en om de overheid daarin een vooraanstaande rol te geven.

Het slimmestadzakenkabinet bestaat uit die partijen die succesvol een

vertegenwoordigende en uitvoerende machtspositie ten aanzien van

de slimme stad claimen. De term ‘succesvol claimen’ is hier belangrijk.

Want er zijn ook andere actoren aan wie die positie toe zou kunnen

komen (zoals burgerbewegingen, grassrootsorganisaties en gemeente-

raden), maar wier aanspraak op rechten niet wordt geaccepteerd of

gefaciliteerd. Daarentegen wordt de aanspraak van het slimmestad-

zakenkabinet op die rechten volop mogelijk gemaakt. In de eerste

plaats door het eerder beschreven publieke vacuüm. Maar vooral door

het invloedrijke vertoog over de urgentie van specifieke maatschappe-

lijke uitdagingen of, om policy speak te gebruiken, die van societal chal-
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lenges. Want of het nu de call is, een subsidieprogramma van de

Europese Commissie, de Digitale Agenda van de rijksoverheid, of de

onderzoeksstrategie van Nederlandse kennisinstellingen: die docu-

menten openen doorgaans met de argumentatie dat ‘de grote uitda-

gingen van de 21ste eeuw’ (typisch: verstedelijking, migratie en kli-

maatadaptatie) zo urgent en complex zijn, dat traditionele oplossin-

gen (zoals bijvoorbeeld beleid op nationaal niveau) en structuren

(zoals bijvoorbeeld kennisproductie via afzonderlijke pilaren van

bestuur, monodisciplinaire wetenschap of markt) niet langer volstaan.

In plaats daarvan moeten mogelijk onverenigbare verschillen worden

geneutraliseerd en verschillende expertisen strategisch worden

verenigd in multistakeholder-partnerschappen die acteren vanuit de

slagvaardigheid van steden. De stad wordt dus niet alleen als een uit-

vergrote projectie van problematiek op het gebied van klimaat, verste-

delijking en migratie gezien; het zijn juist de schaal en creativiteit van

stad, stedelingen en stadsbesturen die een vruchtbare ondergrond

voor maatschappelijke innovaties en transities bieden. Zeker gezien de

vanzelfsprekende gelijkschakeling van innovatie aan digitalisering is

de conclusie dat datatechnologieën de complexe en urgente proble-

men van de stad het hoofd kunnen bieden én haar innovatiepotentie

kunnen verwezenlijken snel getrokken.

Deze consensus over de digitale stad van de toekomst wordt geprodu-

ceerd en gepreproduceerd in de documenten waar ik eerder naar ver-

wees, en in de voorbeelden die ik eerder heb aangehaald. Zoals in de

publiek-private consortia, of de zogenoemde triple helix-samenwer-

kingsverbanden (Leydesdorff & Deakin 2011), die met geld vanuit het

The Future of Cities-programma van de Europese Commissie slimme-

stadprojecten realiseren, opschalen en repliceerbaar maken (Europese

Commissie 2015). Of tijdens de vele smart city-expo’s in grote metro-

polen, die, voortbouwend op de principes van de grote wereldten-

toonstellingen vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw, nu

gebruikt worden door technologiebedrijven om ambtenaren en

bestuurders te imponeren met de laatste ontwikkelingen en digitale

snufjes. Maar ook door de benoeming van Chief Technology Officers

binnen Nederlandse gemeenten, een positie die voor 2014 in Neder-

land alleen in de private sector bestond, en die binnen het lokaal

bestuur dan ook vaak vervuld wordt door voormalig techprofessionals.

Het vertoog over steden en maatschappelijke uitdagingen en de

daarbij behorende praktijken normaliseert publiek-private partner-
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schappen. En het stelt de partners daarbinnen in staat om zich op spe-

cifieke wijzen te (her)positioneren. Zo maakt het van commerciële

technologiebedrijven maatschappelijke actoren die een natuurlijke

plaats hebben in openbaar bestuurlijke vraagstukken, stelt het weten-

schappers in staat te voldoen aan de groeiende verwachting onderdeel

te worden van de wereld buiten de academie (Ferraris e.a. 2018), en

worden ambtenaren de lang gedroomde ‘procesregisseurs’ (Kraijo &

Van der Heijden 2018). Die laatsten hoeven niet langer vanuit eigen

expertise te opereren, maar dienen vanuit het publieke belang de

expertisen van anderen te navigeren en verbinden. Deze positionering

en rollen suggereren dat specifieke (commerciële) belangen van

partners ondergeschikt zijn aan het publieke belang. Daardoor legiti-

meren ze de afwezigheid van het publiek(e) en enige vorm van

politieke discussie, en wordt het steeds moeilijker om privaat en

publiek in de stad te (h)erkennen (Swyngedouw 2009).

Deze consensus – dat stedelijke opgaven en mogelijkheden zoge-

naamd verheven zijn boven belangen en politiek – is dus precies wat

zinvolle sturing door de overheid op publieke waarden in de weg staat,

omdat het tot niets anders dan depolitisering kan leiden. Daarom is

het niet zozeer een probleem dat gemeenten ook met kennisinstellin-

gen en private actoren samenwerken, maar wel dat ze dat doen bin-

nen de configuratie van een zakenkabinet dat gestoeld is op een per-

manente staat van urgentie, waardoor snel en voortvarend binnen het

hoe-paradigma kan wordt geacteerd. De vraag is dan: hoe kan de

(lokale) overheid voorbij het postpolitieke gepolder van het slimme-

stadzakenkabinet komen? Ofwel, hoe kan de (lokale) overheid binnen

publiek-private samenwerkingen waar ze zelf aan deelneemt, regisse-

ren en reguleren op publieke (eind)waarden?

Voorbij het zakenkabinet: nieuwe rollen, nieuwe kansen?

Zoals ik in de inleiding beschreef, vormt de slimme stad een uiterst

complexe context om na te denken over een regulerende en regisse-

rende rol van de overheid, juist omdat zij zelf actieve deelnemer is aan

het slimmestadzakenkabinet. Dat maakt het zoeken naar theoretische

en conceptuele houvast moeilijk. Veel van de juridische sjablonen en

bestuurlijke kaders hiervoor hebben namelijk betrekking op voorheen

publieke dienstverlening en publiek eigendom, die in de loop der
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jaren zijn geprivatiseerd. En hoewel de besproken slimmestadprojec-

ten laten zien dat het hier wel degelijk om privatisering en commer-

ciële exploitatie van publieke ruimten en infrastructuren gaat, leunt de

slimme stad juist nog sterk op een ambtenarenapparaat en gemeente-

lijke loketten en diensten (zie het voorbeeld van het glasvezelnetwerk

in Rotterdam). Aan de andere kant van het spectrum zien we bewegin-

gen richting remunicipalisation, ofwel het door (lokale) overheden

terugclaimen van geprivatiseerde publieke diensten. Barcelona, en

Catalunya, worden in die context veel genoemd. In de eerste plaats

omdat drinkwatervoorziening daar weer in publieke handen is, maar

zeker ook omdat Barcelona in de wetenschappelijke literatuur en in de

verbeelding van veel ambtenaren wordt gezien als schoolvoorbeeld

van een eerlijke en democratische smart city (Cardullo & Kitchin

2019). Los van het feit dat flink aan deze reputatie wordt getornd door

kritische slimmestadonderzoekers (Charnock e.a. 2019), is er een

andere reden waarom de situatie in Barcelona niet (zomaar) kan

worden vertaald naar de Nederlandse slimme stad: het burgerplatform

Barcelona en Comú won in 2015 de lokale verkiezingen met als belang-

rijk programmapunt de (digitale) remunicipalisering en levert sinds-

dien het stadsbestuur en de burgemeester. Er is dus nu op voorhand

sprake van een groot publiek mandaat voor de opdrachten die ambte-

naren uitvoeren.

Binnen de Nederlandse context, die wordt gekenmerkt door verre-

gaande publiek-private samenwerking zonder dat er sprake is van een

publiek mandaat, biedt het werk van Ian Loader, in zijn samenwerking

met Neil Walker (Loader & Walker 2005, 2007) en met Adam White

(Loader & White 2017) een relevant aanknopingspunt op het gebied

van veiligheid en bewaking. Want hoewel veiligheid en bewaking als

sector en industrie steeds meer ook in handen komen van private aan-

bieders en onderaannemers (ze zijn letterlijk niet meer het alleenrecht

van de police), blijven ze voor Loader en Walker (2005) een sociale

praktijk (policing), die daarom bewaakt en gereguleerd moeten

worden door de staat. Zij introduceren daarom de term ‘anchored plu-

ralism’ (Loader & Walker 2005), deels ter (h)erkenning van de niet-

overheidspartijen en van hun eigen institutionele vormen en logica,

maar zeker ook ter (h)erkenning van de staat als hoeder van het

publieke belang en als ‘primary motor (…) of common action’ (Loader

& Walker 2007, p. 23). Het werk van Loader en Walker plaveit vooral de

weg voor allerhande praktische initiatieven om na te denken over de
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wijzen waarop de staat policing nog steeds kan regisseren en regule-

ren, terwijl het andere spelers erkent, variërend van strikt juridische

handhaving en vervolging tot ‘soft touch’-regulering.

In later werk, met Adam White, kijkt Loader (Loader & White 2017)

echter steeds meer als socioloog naar de economie. Hij werkt het idee

uit dat regulering niet alleen het uitbannen van rotte appels in de ver-

koop en aankoop van geprivatiseerde diensten behelst, maar meer het

benaderen van pluriforme partijen als morele, in plaats van slechts

economische, actoren. Loader en White (2017) noemen dit een ‘civiliz-

ing model of regulation’. Het idee daarachter is dat niet alleen de staat

of overheid tot moraliteit in staat is, maar een marktpartij net zo goed.

Zeker in een wereld waar de sociale verantwoordelijkheid (corporate

social responsibility) en het imago van grote bedrijven minstens zo

belangrijk zijn in beursnoteringen en consumentvertrouwen zou het

(aan)sturen op het publieke belang door de private sector omarmd

kunnen worden. Loader en White (2017) pleiten dan ook voor dialoog

en uitwisseling tussen overheden en marktpartijen. Daartoe introdu-

ceren ze een scala aan debatmogelijkheden en kaders, zoals spelregels,

principes en Memoranda of Understanding (MoU’s), die volgens hen

zouden moeten kunnen voorkomen dat de staat alleen kan regisseren

of reguleren door juridische handhaving en vervolging.

Wanneer we deze zachte benadering van regulering door de staat

doortrekken naar de Nederlandse context van de slimme stad, dan

staat dus voorop dat het borgen van publieke waarden door de over-

heid moet beginnen vanuit een acceptatie en accommodatie van

commerciële marktpartijen. Deze premisse vinden we ook in de

eerder aangehaalde aanbevelingen van het Rathenau Instituut terug,

zeker omdat in eerste instantie voorzetten worden gedaan voor studie-

groepen, dialoogtafels en spelregels. Los van het feit dat anchored plu-

ralism en civilizing models of regulation de rol van marktpartijen niet

problematiseren en weinig aanknopingspunten bieden voor daadwer-

kelijke handhaving en vervolging van private actoren die niet coöpera-

tief zijn, zouden de deliberatieve werkvormen die de termen

voorstellen wel degelijk constructief kunnen zijn in de Nederlandse

slimme stad. Zij verankeren dialoog over publieke waarden en het

publieke belang namelijk in de publiek-private keten. Een logische

vervolgstap is dan een intensieve dialoog tussen ambtenaren en tech-

nologiebedrijven die niet over publieke randvoorwaarden van de tech-

nologie zou moeten gaan, maar over de vraag hoe democratisch vast-
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gestelde publieke eindwaarden geborgd kunnen worden in het ont-

werp, de evaluatie, de toepassing en het beheer van de data en techno-

logie. Die publieke eindwaarden dienen dus expliciet niet te gaan over

de technologie (want dan blijven het randvoorwaarden), maar over de

samenleving die ermee of erdoor dient te worden gecreëerd.

Eerder heb ik samen met Liesbet van Zoonen (Engelbert & Van Zoo-

nen 2019) voorgesteld om de logica en het instrumentarium van de

nieuwe Omgevingswet als aanleiding en sjabloon te gebruiken voor

het in gang zetten van slimmestadontwikkeling in Nederland vanuit

gemeenschappelijke einddoelen. De Omgevingswet vereist immers

een door de gemeenteraad goedgekeurde Omgevingsvisie (een eind-

doel met betrekking tot de stad of wijk die we willen zijn of worden) en

een formeel traject waarin stads- en wijkbewoners actief participeren

en formele inspraak hebben. Ons pleidooi voor een Digitale Omge-

vingswet veronderstelt daarmee een belangrijke institutionele veran-

dering binnen gemeentelijke organisaties. Daarbij worden datafice-

ring en digitalisering niet enkel belegd bij ambtenaren die in geoor-

merkte functies en afdelingen vrij autonoom en zonder rekenschap

deel kunnen nemen aan publiek-private partnerschappen. In plaats

daarvan worden deze ambtenaren en hun afdeling uitvoeringsinstan-

ties van de Digitale Omgevingswet. In die zin wordt dus een publiek

mandaat voor ambtenaren gerealiseerd. Wanneer ambtenaren

vervolgens met private partijen de dialoog aangaan over infrastructu-

ren, vergunningen en de aankoop van hard- en software, kunnen ze

dat doen aan de hand van de door Walker en White voorgestelde

MoU’s, met dien verstande dat die MoU’s voor zowel ambtenaar als

marktpartij gelden, en dat de MoU’s een operationalisering vormen

van het digitale omgevingsproject.

Conclusie

Het is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan om lokale

overheden en gemeentelijke ambtenaren een andere positie binnen

(slimme)stad(s)ontwikkeling te geven. Immers, het toekennen van een

(graaf)vergunning, het faciliteren van een commerciële pilot, toezicht

houden op het werk van externe partijen, het bezoeken van een expo,

het opgeven van een stad voor een slimmestadcompetitie, of het

meeschrijven aan een Europese onderzoeksaanvraag: het zijn onder-
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tussen typische en als legitiem beschouwde onderdelen van het taken-

pakket van de ondernemende en netwerkende ambtenaar. Bovendien

zijn lokale overheden ondertussen steeds meer afhankelijk geworden

van de opbrengsten die zitting in het slimmestadzakenkabinet ople-

vert. Zeker in de context van de postcrisisbezuinigingen en de decen-

tralisatie van het sociale domein vanuit de nationale overheid naar

lokale gemeenten was en is er veel te winnen bij activiteiten die extra

inkomsten opleveren en die snel(le) technologische innovaties in

eigen bedrijfsvoering en publieke dienstverlening mogelijk maken.

Maar dat wil niet zeggen dat lokale overheden zichzelf niet (ook) veel

meer kunnen committeren aan het stimuleren van het ontwikkelen

van de stad als een politiek vraagstuk, waar – letterlijk en figuurlijk –

het publieke op het spel staat. In dit artikel heb ik daartoe een aanzet

willen geven, door een nieuwe denk- en oplossingsrichting stevig te

verankeren in een analyse van de (politieke) economie van de huidige

Nederlandse slimme stad.
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