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Colofon
Dit Visiedocument is opgesteld in opdracht van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Universiteit Utrecht (UU) en de
Economic Board Utrecht (EBU).
Het document is opgesteld door een stuurgroep bestaande uit de volgende
vertegenwoordigers van het RIVM, de UU en de EBU ondersteund door
adviseurs van nextco:
o Erik Tielemans: Hoofd Afdeling Onderzoek & Innovatie Milieu (RIVM);
o Petra Loeff: Programmamanager Omgevingswet (RIVM);
o Roel Vermeulen: Hoogleraar Milieu Epidemiologie en Exposome
analyse (UU);
o Freek van Muiswinkel: Strategieadviseur van vz CvB UU;
o Klaes Sikkema: Domein manager Slim (EBU);
o Karen van der Molen Domein manager Slim (EBU);
o Frank Deege: Partner nextco;
o Jan-Hendrik Schretlen: Partner nextco.
Voor de totstandkoming van het document zijn diverse interviews binnen
het RIVM en de UU gehouden (zie Annex IV voor een overzicht) alsmede
een workshop met vertegenwoordigers uit de private en publieke sector (zie
Annex I voor een verslag). Het Visiedocument heeft de goedkeuring
verkregen van Hans Brug (Directeur-Generaal RIVM), Anton Pijpers
(Voorzitter College van Bestuur UU) en Ton van Mil (Directeur EBU) als basis
voor de verdere operationalisering en implementatie van de Data- en
KennisHub Gezond Stedelijk Leven.
Voor meer informatie over de Data- en KennisHub Gezond Stedelijk Leven
kan
contact
worden
opgenomen
met
Erik
Tielemans
(erik.tielemans@rivm.nl) of Roel Vermeulen (R.C.H.Vermeulen@uu.nl).
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1. MISSIE EN VISIE
1.1 Onze missie
Stedelijke gebieden leefbaar en gezond maken en
houden voor iedereen die er woont, werkt of
recreëert, nu en in de toekomst.
De Data- en KennisHub1 Gezond Stedelijk Leven (ook genoemd DKH-GSL) is
een initiatief van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de
Universiteit Utrecht (UU) en de Economic Board Utrecht (EBU). Deze organisaties
samen zijn uniek gepositioneerd om een richtinggevende rol op zich te nemen in
de realisatie van Gezond Stedelijk Leven (ook genoemd GSL), gebaseerd op
vraaggestuurde proposities en een data- en kennisgedreven integraal
afwegingskader.
Het RIVM en de UU ontwikkelen en leveren betrouwbare gevalideerde data en
integrale kennis over gezondheid en leefomgeving. Met de EBU als organisator van
de Quadruple Helix2 wordt dit gekoppeld aan kennis van de markt en aan
economische groeikansen van de regio. Daarmee realiseren we bruikbare,
praktische maatregelen ter bevordering van GSL en dragen we bij aan de
maatschappelijk opgaven.

Onze omgeving bepaalt voor een belangrijk deel
onze gezondheid.
Waar we wonen en werken, onze sociale status, inkomen en contacten, wat we
eten en hoe actief we zijn en de chemische en fysische invloeden waaraan we
worden blootgesteld (zoals fijnstof, geluid, straling), verklaren naar schatting 70%
van de chronische ziekten zoals hart- en vaatziekten, kanker, en geestelijke
gezondheidsklachten. Het Global Burden of Disease (GBD) project3 onderzocht de
wereldwijde invloed van 79 niet-genetische risicofactoren voor chronische ziekten.
Hieruit bleek dat naar schatting 40% kan worden verklaard door bekende
risicofactoren zoals – gedrag (bijv. nicotine- en alcohol gebruik, dieet), omgeving
(bijv. luchtverontreiniging, leef-en werkomstandigheden) en metabolische
factoren (bijv., cholesterol, hoge bloeddruk). Niettemin kan dus een
indrukwekkende 60% van deze niet-genetische risicofactoren nog niet worden
verklaard (zie fig.1). Aangezien de meeste van deze omgevingsfactoren kunnen
worden beïnvloed, bieden deze inzichten een groot arsenaal aan potentiële
preventie strategieën voor bevordering van de gezondheid van mensen die wonen,
werken en recreëren in stedelijke gebieden.

Een kennishub is een organisatie die zo goed is verbonden met andere organisaties in fysieke en (digitale) netwerken
dat deze een zeer belangrijke rol speelt in het op gang houden van de stroom van wetenschappelijke, toegepaste en
marktgerichte informatie.
2
Overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en burgers
3
http://ghdx.healthdata.org/gbd-2017
1

4

Data- & KennisHub Gezond Stedelijk Leven | Visiedocument april 2020

Figuur 1: Aandeel van wereldwijde “all-cause disability adjusted life years (DALYs)” die zijn toe te rekenen
aan omgevingsfactoren, naar leeftijd (adapted from Lancet 2015;386:2287–323).

Meer dan 70% van de bevolking in Europa leeft in
een stedelijk gebied.
De verwachting is dat dit
percentage binnen tien
jaar is opgelopen tot
meer
dan
80%4.
Nederland is hierop geen
uitzondering.
Het
is
daarom van groot belang
dat we onze stedelijke
gebieden
zodanig
inrichten, dat deze de
gezondheid
van
de
mensen die er wonen,
werken
en
recreëren
bevorderen, in plaats van
verslechteren. Met name
de lagere sociale klassen
in
de
samenleving
kunnen
kwetsbaarder
zijn voor de negatieve
invloeden
van
de
stedelijke omgeving op
hun
gezondheid
(bijvoorbeeld door meer
stress, ongezond eten,
minder beweging).
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Figuur 2: Healthy life years bij geboorte. Data over 2016 (Norway, Iceland,
Switzerland; non-EU countries (2015). Bron: Eurostat.

De invloed van de stedelijke leefomgeving op onze gezondheid wordt duidelijk door
de grote verschillen in levensverwachting binnen Europa (fig. 2), waar we
bijvoorbeeld een verschil van 20 jaar in gemiddelde ‘health life years’ zien tussen
4
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de twee uitersten Zweden en Letland. In Nederland is de levensverwachting, in
een als goed ervaren gezondheid, tussen mensen met lage en hoge
sociaaleconomische status ongeveer 18 jaar. Het verschil in levensverwachting is
ongeveer 7 jaar. De toekomstige ontwikkelingen in deze verschillen zijn onzeker
(Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018).
Dergelijke grote verschillen zien we ook binnen steden, waar bijvoorbeeld in
Utrecht de ’healthy life years’ van mensen in de ene wijk 12 jaar afwijkt van die in
andere wijken, zonder dat dit te verklaren is op basis van uitsluitend genetische
verschillen (fig. 3).
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Figuur 3: Levensjaren in goed ervaren gezondheid in Utrecht.

Uit oogpunt van volksgezondheid, milieu,
energietransitie en veiligheid is er forse winst te
boeken in de stedelijke leefomgeving.
Het creëren en behouden van de juiste stedelijke leefomgevingen voor GSL is dus
van cruciaal belang voor de gezondheid en welzijn van onze burgers. Daarnaast
omvat GSL het bouwen aan steden die zijn ingericht om een bijdrage te leveren
aan urgente maatschappelijke uitdagingen. Stedelijke gebieden die niet in staat
zijn om GSL op een structurele wijze aandacht te geven, zullen op lange termijn
de gunst van de stedelijke gebruikers verliezen aan meer gezonde steden.
Steden staan dus voor grote uitdagingen (waaronder Utrecht: zie tekst box 1). Zij
zullen burgers, werkgevers, werknemers en investeerders adequaat moeten
faciliteren door ze een leef- en werkomgeving te bieden die voldoet aan de
toenemende bewustwording omtrent GSL. Steden die geen duurzame bijdrage
kunnen leveren aan GSL zullen op den duur de concurrentieslag verliezen van
(meer gezonde) stedelijke gebieden die wel voldoen aan de (veranderende)
normen omtrent GSL. Gemeenten, provincies, woningbouwcoöperaties en
vastgoedinvesteerders zullen samen met andere relevante partijen in het
stedelijke ecosysteem meer gaan concurreren om de gunst van stedelijke
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gebruikers en zullen projectontwikkelaars, bouwondernemingen, architecten maar
ook relevante maakindustrie uitdagen de leefomgeving zo optimaal mogelijk in te
richten: GSL als concurrentievoordeel.

Tekst box 1: Uitdagingen Utrechtse regio
De regio Utrecht heeft de ambitie om zich te ontwikkelen tot (inter)nationale
voorbeeldregio voor ‘Gezond Stedelijk Leven’. Deze ambitie omvat elementen zoals
gezondheidsbescherming, (her)ontwerp van de leefomgeving zodat een gezonde leefstijl
gefaciliteerd en gestimuleerd wordt, als ook het faciliteren van de zelfredzaamheid van
kwetsbare groepen. Daarnaast is een gezonde leefomgeving ook een doel van de
aankomende omgevingswet. Met de komst van de omgevingswet wordt het definiëren,
bereiken en in stand houden van een gezonde leefomgeving ook nadrukkelijk de
verantwoordelijkheid van decentrale overheden. Voor de Utrechtse regio zijn een drietal
uitdagingen geformuleerd, specifiek op de ambitie ‘stad van gezond stedelijk leven voor
iedereen’:
1.
Verdichten en vergroenen in balans: veel mensen trekken naar de stad om er
te wonen en/of te werken. Als er genoeg nieuwe woningen en kantoren bijgebouwd
worden, blijft de stad aantrekkelijk. Tegelijkertijd wordt de groene omgeving van de stad
gespaard door in de bestaande stad te bouwen. Rekening houden met klimaatverandering
is daarbij belangrijk om wateroverlast en extreme hitte te voorkomen.
2. Gezondheid, veerkracht en kansen voor iedereen: de transitie in de zorg richt zich
steeds meer op preventie als belangrijk onderdeel voor zorg. Gezonde voeding, in
combinatie met een gezonde leefomgeving en voldoende lichaamsbeweging, kan het
ontstaan van vele (chronische) ziektes, zoals hart- en vaatziekten, kanker, diabetes en
overgewicht voorkomen. Gezondheid is ons belangrijkste bezit. Alle kennis die we kunnen
verkrijgen om gezond te blijven is dan ook belangrijk. Er zijn behoorlijke verschillen in
gezondheid in de stad. Die verschillen zijn per buurt groot en hardnekkig, en hangen vaak
samen met opleidingsniveau en inkomen. De duurzame stad beoogt deze verschillen per
buurt terug te dringen, aansluitend bij wat mensen zelf doen en zelf kunnen.
3. Digitale stad toegankelijk voor iedereen: sociale media, sensoren, kunstmatige
intelligentie, cybercrime, 5G, blockchain; de digitale wereld is niet meer weg te denken.
De grote uitdaging is hoe het leven in de stad er zo prettig mogelijk mee te maken en de
risico’s zoveel mogelijk te beperken. Digitalisering biedt veel kansen, bijvoorbeeld voor
betere bereikbaarheid, stedelijke voorzieningen en vroegtijdige aanpak van schulden. Dit
vraagt om een slimme kijk op nieuwe technologieën. Universele standaarden en
oplossingen moeten daarbij helpen.
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1.2 Onze visie
Wat: Wij zijn een onafhankelijk en toonaangevend
platform waarin maatschappelijke partners
samenwerken aan de ontwikkeling en validatie van
wetenschappelijk onderbouwde, grensverleggende
stedelijke concepten en maatregelen die een
positief effect hebben op de gezondheid van de
stedelijke gebruikers.
Hoe: Wij verrijken data en kennis en vertalen deze
in concrete inzichten voor maatregelen met
aantoonbare impact op gezond stedelijk leven.
De ontwikkeling en het management van stedelijke gebieden - met een grote
impact op wereldwijde maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie,
energietransitie, veilige en duurzame voedselketen en het (her)gebruik van
schaarse grondstoffen - staan aan het begin van een technologische en sociale
doorbraak. Datagedreven (evidence based) kennis is in deze ecosystemen
elementair. Dataverzameling, kennisontwikkeling en de vertaling van deze data en
kennis naar praktische en concrete maatregelen ter bevordering van GSL is nu nog
relatief gefragmenteerd. Om deze fragmentatie tegen te gaan wordt een platform
opgericht voor het genereren, delen en verrijken van data en kennis voor de
ontwikkeling en validatie van wetenschappelijk onderbouwde, grensverleggende
stedelijke concepten en het vertalen in concrete inzichten voor maatregelen met
aantoonbare impact op gezond stedelijk leven. De DKH-GSL beoogt hiermee de
kennisopbouw en toepassing bij de ontwikkeling van oplossingen voor de grote
nationale en regionale transitievraagstukken te ondersteunen. De DKH-GSL streeft
naar een integrale benadering van GSL langs een drietal pijlers (figuur 4).
Integraal afwegingskader
De DKH-GSL streeft naar de vorming van een wetenschappelijk
onderbouwd integraal afwegingskader, waarin maatregelen worden
ontwikkeld en geïmplementeerd ter bevordering van GSL langs alle
dimensies van GSL.

Integrale
systeembenadering
Naar een geïntegreerde
besluitvorming rondom GSL, –
ondersteunt door een integrale
systeem benadering – waarin
beleidsmaatregelen, innovatieve
technologieën, infrastructurele
planvorming, en gedrag samenkomen
tot een coherent pakket aan
maatregelen.

Publiek-private
samenwerking

Naar een publiek-private
samenwerking en kennisdeling
tussen overheid, bedrijfsleven
en wetenschap met de burger
als centrale belanghebbende.

Figuur 4: De beoogde integrale benadering van de DKH-GSL.
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1.2.1 Naar een integraal afwegingskader

Wij streven naar de vorming van wetenschappelijk
onderbouwde, integrale oplossingen, waarin
maatregelen worden ontwikkeld en
geïmplementeerd langs alle dimensies van GSL.
GSL kent vele dimensies. GSL betekent een stedelijk gebied dat gezond leven van
haar gebruikers bevordert, een stad die duurzaam is, met voldoende groene en
blauwe ruimte, die veilig is en sociaal-inclusief, en een stad die bereikbaar is
(figuur 5).

Groen

Vitaal

Bereikbaar

Duurzaam

Veilig
Figuur 5: De vijf dimensies van Gezond Stedelijk Leven in vijf maatschappelijke uitdagingen.

•

•

•

•

•

De vitale stad: een stedelijke omgeving die burgers beschermt tegen
ongezonde leefomstandigheden en ze uitnodigt tot een gezonde levensstijl,
en aandacht heeft voor het welzijn van haar inwoners, aanzet tot beweging
en actief leven door de aanwezigheid van recreatieve, culturele en
maatschappelijke functies.
De duurzame stad: een stad die circulair is, met schone lucht en die
bijdraagt aan de energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame
energiebronnen;
De groene stad: een stad die leefbaar is met voldoende natuur (‘blauw’ en
‘groen’) waar mensen kunnen recreëren en sporten en (wilde) dieren
kunnen leven;
De veilige stad: een stad waar mensen zich veilig voelen, vrij van overlast
en criminaliteit. Een stad die inclusief is, waar iedereen actief bij de
samenleving betrokken is.
De bereikbare stad: een stad waarin mobiliteit van mensen en goederen
bijdraagt aan een gezonde lokale, nationale en internationale economie.

De verzameling van data, kennisopbouw en beleidsvorming vindt nu nog te veel
gefragmenteerd binnen deze afzonderlijke dimensies plaats. Dit leidt tot
‘silovorming’ met onvoldoende uitwisseling van data en kennis tussen deze
dimensies en het vormen van ‘domeinspecifiek’ beleid(sadvies) zonder integrale
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benadering over deze dimensies heen. Wij streven naar het doorbreken van deze
silo’s waardoor uitwisseling van data en kennis tussen de dimensies onderling leidt
tot de optimale situatie waarbij deze vijf verschillende dimensies van GSL in
onderling verband worden afgewogen, met betrokkenheid van alle
belanghebbenden en met oog voor de complexe relatie tussen beleid, technologie,
infrastructuur en gedrag.
Het bouwen aan GSL betekent namelijk keuzes maken en prioriteiten stellen.
Daarbij staan beleidsmakers voor afwegingen welke maatregelen voorrang moeten
krijgen boven andere (of geen maatregelen) in elk van de vijf dimensies van GSL.
In de praktijk worden beleidsmakers daarbij geconfronteerd met:
•
•

•

Trade-offs: (‘meer of minder’): bijvoorbeeld een besluit tot meer groen dat
ten koste gaat van meer wegen en dus bereikbaarheid;
Dillema’s:
(‘links
of
rechts’):
bijvoorbeeld
een
besluit
vanuit
veiligheidsoverwegingen om hoge bomen te kappen dat ten koste gaat van de
groene stad;
Paradoxen: bijvoorbeeld een snackbar/café in de buurt: mensen die behoefte
hebben aan een ‘vette hap’ lopen naar de snackbar en komen daar ook in
contact met andere buurtgenoten (minder eenzaamheid), versus het
ontbreken van een snackbar/café in de buurt: mensen die een vette hap willen
bestellen deze thuis en komen minder samen ten koste van de saamhorigheid.

Vitaal

Groen

Groen

Duurzaam
Bereikbaar

Veilig

Vitaal

Bereikbaar

Duurzaam

Veilig

Figuur 6: Van de traditionele benadering in het bouwen aan Gezond Stedelijk Leven (links) waarin
kennisontwikkeling en besluitvorming voor maatregelen ter bevordering van GSL slechts geïsoleerd in één
of twee dimensies plaatsvindt versus de gewenste integrale benadering (rechts), waarin data en kennis
over meerdere dimensies van GSL wordt gedeeld en wordt verwerkt in een integraal afwegingskader voor
de besluitvorming rondom het bouwen aan GSL.

Door het ontbreken van een integraal afwegingskader, gestoeld op solide,
betrouwbare data en kennis over de impact van maatregelen in alle domeinen, is
er onvoldoende zicht op deze trade-offs, dillema’s of paradoxen. Besluiten tot
maatregelen die genomen worden ter bevordering van GSL in één of meer van de
vijf dimensies, kunnen de invloed op elk van de andere dimensies niet, of slechts
ten dele, meenemen in de besluitvorming.
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1.2.2 Naar een integrale systeembenadering

Wij streven naar een integrale systeembenadering
waarin beleidsmaatregelen, innovatieve
technologieën, data, infrastructurele planvorming,
en individueel en groepsgedrag samenkomen tot
een coherent pakket aan oplossingen rondom GSL.
Van het concept van GSL naar het daadwerkelijk ontwikkelen en implementeren
van maatregelen die GSL mogelijk maken en stimuleren, is een grote stap.
Grofweg kunnen maatregelen ter bevordering van GSL langs vier assen worden
beïnvloed (figuur 7): door veranderingen in beleid (van overheden en bedrijven),
technologie (bv. slimme sensoren), infrastructuur (bv. aanleg van parken en
wegen) of gedrag (door burgers). Interventies ter bevordering van GSL langs één
van deze assen heeft effect op elk van de andere assen. Dit vraagt om een
integrale benadering van het ontwikkelen en implementeren van maatregelen ter
bevordering van GSL.

Beleid

Infrastructuur

Technologie

Gedrag

Figuur 7: De vier assen waarlangs gezond stedelijk leven kan worden beïnvloed.

Bij veranderingen in beleid kan gedacht worden aan beleid omtrent vergunningen,
milieuzones, openingstijden, en beslissingen omtrent investeringen in
infrastructuur als ook beleid van de private sector (bijvoorbeeld investeringen in
meer duurzame vervoersmiddelen, carpooling, flexwerken).
Bij veranderingen in de infrastructuur kan gedacht worden aan het
implementeren van ‘gezonde ontwerpprincipes’ om de leefomgeving gezond in te
richten. Het gaat hierbij om handvatten die bijdragen aan een gezonde inrichting
van de leefomgeving, zoals het creëren van ontmoetingsplekken, de aanleg en
inrichting van groen, ruimte voor mobiliteit, organisatie van zorgvoorzieningen,
waarbij aspecten als diversiteit, bereikbaarheid, zelfredzaamheid, luchtkwaliteit,
geluid, veiligheid, aantrekkelijkheid een belangrijke rol spelen.
Door het gebruik van technologie zoals slimme sensoren ontstaat meer inzicht
en kunnen gerichte interventies in de vorm van producten en diensten worden
ontwikkeld waarbij kunstmatige intelligentie, Internet of Things (IoT), big-data
analytics, ‘wearables’ (bijvoorbeeld smart watches), en netwerken zoals 5G en
LoRa, worden ingezet om de stad slimmer en adaptiever te maken.
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Tot slot kan middels verandering, gedrag van de stedelijke mens als individu en
als groep – al dan niet gestuurd via maatregelen in beleid, technologie en/of
infrastructuur – een impact op GSL worden verkregen. De participatiemaatschappij
speelt daarbij een steeds grotere rol.
Naast een integraal afwegingskader beogen wij ook de verbinding te leggen tussen
de vier assen waarlangs GSL kan worden beïnvloed. Datacollectie,
kennisontwikkeling en besluitvorming voor maatregelen rondom GSL vindt nu nog
relatief in isolatie plaats, waarbij wordt voorbijgegaan aan de onderlinge
verwevenheid van beleid, technologie, infrastructuur en gedrag.

Beleid

Gedrag

Beleid

Infrastructuur

Technologie

Technologie

Infrastructuur

Gedrag
Figuur 8: Een integrale systeembenadering in het vormgeven van maatregelen ter bevordering van GSL.
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1.2.3 Naar een publiek-private samenwerking en kennisdeling

Naar een quadruple helix samenwerking met de
burger als centrale belanghebbende
De DKH-GSL beoogt een verbindende rol te hebben in het gezamenlijk ontwikkelen
van wetenschappelijk onderbouwde maatregelen ter bevordering van GSL door
overheden, bedrijfsleven en burgers.
Het ontwerpen en implementeren van maatregelen ter bevordering van GSL vraagt
om nieuwe samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven,
overheden en burgers (quadruple helix), waarbij data wordt gedeeld en kennis,
vaardigheden en ervaring effectief en efficiënt worden ontsloten.
Elk van deze vier groepen belanghebbenden beïnvloeden GSL langs één of meer
van de gedefinieerde assen: Beleid, Technologie, Infrastructuur, Gedrag. Zonder
structurele uitwisseling van data, kennis en onderlinge afstemming van besluiten
tussen deze belanghebbenden ligt suboptimalisatie op de loer.
• Internet of Things
• Big-data analytics
• Sensors/wearables
•
•
•
•

bedrijfsleven
• Gemeenten en provincies
• Ministeries (VWS, I&W,
EZK, J&V)
• Inspecties en
agentschappen
•
•
•
•

GGD
Zorgverleners
Ziekenhuizen
Huisartsen

Planologen
Architecten
Projectontwikkelaars
Bouwondernemingen

• Verzekeraars
• Banken
• Hypotheekverstrekkers

burgers
(semi)
overheden

wetenschap

•
•
•
•
•

Milieu onderzoek
Epidemiologie
Exposomics
Big data analytics
Complex systems

Figuur 9: De DKH-GSL als platform voor publiek private samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven,
wetenschap en burgers.
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1.3 Onze kernprincipes
De DKH-GSL hanteert vier kernprincipes in haar manier van werken:
Inclusief

Wij werken samen met publieke en private
actoren die een meerwaarde hebben voor het
ontwerpen en bouwen van stedelijke gebieden.
Wij bouwen aan nieuwe stedelijke concepten die
rekening houden met de specifieke belangen
van al haar gebruikers, ongeacht geslacht,
etniciteit, religie en sociaal-economische status.

Onafhankelijk

Wij werken aan oplossingen voor de stad van de
toekomst, onafhankelijk van de individuele
belangen van haar samenwerkingspartners. Wij
baseren ons op wetenschappelijke feiten en
gegevens.

Grensverleggend

Wij willen werken aan innovatieve concepten die
écht het verschil maken en die verder gaan dan
de traditionele manier van denken en werken.

Praktijkgericht

Wij zijn praktijk- en doelgericht. Wij streven
naar het ontwikkelen van concrete uitkomsten
die bruikbare handvatten bieden voor de
beoogde doelgroep. Wij zijn gericht op het
ontwikkelen van toepasbare uitkomsten met
impact op de (positieve) gezondheid van
stedelijke gebruikers in de nabije toekomst.
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2. ONZE PROPOSITIE
De propositie van de DKH-GSL bestaat in essentie uit de mogelijkheid voor
publieke en private partners om direct toegang te krijgen tot gedeelde data, kennis
en tools waarmee betere besluitvorming (bijvoorbeeld meet- en sensorstrategieën,
beleidsadvies) mogelijk is omtrent het ontwerp en de implementatie van
interventies op het gebied van GSL. Waar thans deze data- en kennisdeling
plaatsvindt op ad-hoc projectniveau, en binnen een aantal dimensies van GSL
(bijvoorbeeld vitaliteit, bereikbaarheid, of duurzaamheid) biedt de DKH-GSL de
mogelijkheid voor het op structurele en integrale wijze delen van deze data en
kennis over projecten en partners heen. Toegang tot de DKH-GSL betekent voor
een individuele publieke partner toegang tot specifieke (fijnmazigere in tijd en
locatie) data en kennis die eigendom is van private partijen alsmede de brede
kennis rondom GSL bij de andere partners. Dit stelt publieke partners in staat om
hun data en kennis omtrent GSL te verrijken en hiermee hun besluitvorming
rondom GSL beter wetenschappelijk te onderbouwen. Vice versa betekent toegang
tot de DKH-GSL voor een individuele private partners toegang tot rijke datasets
en wetenschappelijke kennis die is ‘opgesloten’ binnen publieke partners. Dit stelt
private partners in staat om hun diensten en productenaanbod aan afnemers te
verbeteren door middel van betere validatie van de datasets en meetstrategieën
die hieraan ten grondslag liggen. De servicepropositie van de DKH-GSL is
samengevat in figuur 10. De zeven onderdelen van de servicepropositie zijn in dit
hoofdstuk kort toegelicht.
PRODUCTEN
MEET- EN
SENSOR
STRATEGIEËN

(BELEIDS)ADVIES
EN RAPPORTAGE

INTEGRAAL
AFWEGINGSKADER

TOOLS
&
METHODES
DIGITAL
TWINS
GSL
MASTERCLASSES

GSL
DATABASE
NETWERK
BIJEENKOMSTEN

VOORWAARDENSCHEPPENDE ACTIVITEITEN

Figuur 10: De servicepropositie van de DKH-GSL bestaande uit producten, gebruikmakend van tools en
methodes, en ondersteund door voorwaardenscheppende activiteiten.

15

Data- & KennisHub Gezond Stedelijk Leven | Visiedocument april 2020

2.1 Het Integraal Afwegingskader
De kern van de DKH-GSL wordt gevormd door het integraal afwegingskader. Het
integraal afwegingskader bundelt de collectieve kennis van de (partners van) de
DKH-GSL in een adaptief instrument voor de stedenbouwkundige inrichting en
monitoring van stadsontwikkeling. Het instrument objectiveert GSL in een set van
parameters voor de ontwikkeling van stedelijk gebieden zowel tijdens de fase van
ontwerp als ingebruikname en verdere doorontwikkeling.
Informatie over onder andere het milieu (b.v. lucht- en waterkwaliteit, geluid), de
inrichting van de omgeving (b.v. klimaatadaptatiemaatregelen, groen en blauw),
de sociale samenhang (b.v. ontmoetingsplaatsen, veiligheid), mobiliteit (b.v.
bereikbaarheid), duurzaamheid (b.v. energie transitie) en economie kunnen tegen
elkaar afgewogen worden en vertaald naar een integrale aanpak op een specifiek
aggregatieniveau (wijk, stad, regio). Zo biedt het afwegingskader handvatten om
keuzes te maken in verschillende gebiedspecifieke aanpakken.
De benodigde informatie wordt verzameld uit beschikbare databestanden, maar er
kan ook aanvullende informatie op basis van bijvoorbeeld lokale metingen worden
verzameld en gebruikt. Centrale uitgangspunten zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Integrale benadering: afwegingen vinden plaats over domeinen
(sociaal/gezondheid, fysiek/ruimtelijk) heen;
Praktijkgericht: benchmark moet aansluiten op de kennisbehoefte van de
lokale praktijk;
Datagedreven aanpak op basis van eigen bronnen en data van derden;
Participatief: bewoners/betrokkenen helpen mee bij de ontwikkeling van de
benchmark;
Brede welvaartsbegrip als uitgangspunt maar door vertaald naar een lokale
schaal;
Benchmark maakt gebruik van bestaande instrumenten die direct toegepast
kunnen worden, of doorontwikkeld kunnen worden tijdens het proces;
Adaptief in de tijd: reflexief proces waarbij onderdelen van de benchmark
gaandeweg aangepast kunnen worden en continue monitoring van effecten
plaatsvindt.

2.2 De GSL Database
Het Integraal Afwegingskader wordt gevoed door de “GSL Database”. Dit is een
digitaal platform voor delen, analyse, verrijking en visualisatie van datasets die
relevant zijn voor GSL. Hierdoor ontstaat een grote, groeiende, dynamische en
rijkgeschakeerde verzameling van data op het gebeid van GSL, waarmee tevens
historisch perspectief wordt opgebouwd.
De GSL Database is een open federatieve database waarin relevante GSL-datasets
volgens FAIR-principes (zie tekstkader) toegankelijk worden gemaakt.
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Dataprincipes DKH-GSL:
Findable (traceerbaar); Eenvoudig door zowel mensen als computersystemen
te vinden en gebaseerd op een verplichte beschrijving van de metadata
waarmee interessante datasets ontdekt kunnen worden.
Accessible (Toegankelijk); Opgeslagen voor de lange termijn zodat data
eenvoudig kunnen worden benaderd en/of gedownload met nauwkeurig
omschreven licentie- en toegangsvoorwaarden.
Interoperable (Interoperabel); Geschikt om door zowel mensen als
computersystemen met andere datasets te worden gecombineerd.
Re-usable (Herbruikbaar): Geschikt voor gebruik in toekomstig onderzoek
en voor verdere verwerking met behulp van berekeningsmethoden.
Alle binnen het RIVM beschikbare data zijn open. Voorbeelden zijn de Atlas
Leefomgeving, de Atlas Natuurlijk Kapitaal, Loket gezond leven, en het Samen
Meten dataportaal voor real-time sensor data. Daarnaast zijn er nog verscheidene
datasets beschikbaar, waarvan een aantal voorbeelden in onderstaande tabellen
zijn opgenomen.
Data op het gebied van de voedsel en leefstijl omgeving in stedelijke gebieden
Variabelen
Food
landscape
(1)
Food
landscape
(2)
Food
intake
Contamina
nt intake

Specificatie
Fast food, alcohol outlets,
supermarket, healthy food
store density at different
spatial resolution
Fast food, alcohol outlets,
supermarket, healthy food
store density
Food intake by food frequency
questionnaires (FFQ)
Linkage
of
food-intake
information with contaminant
databases

Bron
Datlinq (www.datlinq.com), CHD-expert
(www.chd-expert.com)
Google Street View, Google Maps
Questionnaires, surveys
EFSA contaminant food occurrence data
(myotoxins, metals, pesticides, persistent
pollutants)

Data op het gebied van de sociale omgeving in stedelijke gebieden
Variabelen
Individual
SocioEconomic Position
(SEP)
Neighbourhood SEP

Psychosocial
indicators
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Specificatie
Educational level, income and
occupational attainment

Bron
Questionnaires, surveys

Deprivation indices (Income,
unemployment rate education
level, ethnicity, crime rate,
neighbourhood
characteristics)
Family
structure
and
composition, parenting style,
family climate, social support

Census data

Questionnaires, surveys
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Physico-chemische omgevingsfactoren in stedelijke gebieden
Variabelen
Noise
UV
Pollen
Nearest
distance to
emission
sources
Air pollution
Climate
Indoor
sources

Specificatie
Average noise level throughout the
day, evening and night
Effective UV irradiance
10-15 year tri-monthly average
Industrial site
Line source
Area Source
Landfill sites
Gas/petrol station
PM10, PM2.5, NO2, BC, O3, trace
elements, Oxidative Potential
Ultrafine Particulates (UFP)
Temperature,
relative
humidity,
apparent temperature
Data
on
cooking
appliances,
ventilation, smoking etc.

Bron
EEA supplemented with national
noise databases
Tropospheric Emission Monitoring
Internet Service (TEMIS)
Pollenwarndienst
European Pollutant Release and
Transfer Register (E-PRTR )
OpenStreetMap
CORINE, Urban Atlas (Copernicus)
European
Environment
Agency
(EEA)
Google Maps
ESCAPE / ELAPSE
Google airview, Exposomics
European Centre for Medium-Range
Weather Forecasts + national data
Questionnaires, surveys

Data op het gebied van de fysieke omgeving in stedelijke gebieden
Variabelen

Specificatie
Surrounding greenness

Greenspace
Blue spaces
Grey spaces
Walkability
Light-atnight
Streetscape

Access to green spaces
Access to blue spaces
Surrounding impervious land
surface
MyGEOSS walkability index
(H2020-funded project)
Light intensity at night (LAN)
Street
level
vegetation,
water bodies, streetlights,
topography,
sidewalk,
cycling lanes, continuity of
surrounding constructions

Bron
Moderate-resolution
Imaging
Spectroradiometer (MODIS) onboard the
TERRA satellite. Street view images
Urban audit
EU-Hydro map (Copernicus Land Monitoring
Service; CLMS)
Imperviousness Density map (CLMS)
Urban Atlas, Open Street Map, Eurostat’s
GEOSTAT population-grid, and EU-Digital
Elevation Model v.1.0
Visible Infrared Imaging Radiometer Suite
(VIIRS), and pictures from ISS
Google street view imagery

2.3 Digital Twins
Met digital twins worden hier digitale replica’s van niet levende entiteiten zoals
gebouwen of stedelijke gebieden bedoeld. Dit kunnen replica’s zijn die de huidige
status weergeven of juist de toekomstige. Door echte (bij voorkeur real-time) data
te gebruiken kunnen de digital twins worden gebruikt als virtuele
simulatiemodellen waarmee inzicht wordt verkregen in de impact en effecten van
beoogde maatregelen en ontwikkelingen. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden
om het effect van hoog water op de riolering van een stad te simuleren (i.h.k.v.
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klimaatadaptatie), de effecten van groen en blauw te visualiseren, doorstroming
van het verkeer te voorspellen of real-time hitte stress, luchtkwaliteit of
geluidbelasting te modelleren. Daarnaast kan het visualiseren in 3D helpen bij de
planvorming, of bij burgerparticipatie, omdat een 3D-representatie veel duidelijker
is dan 2D kaarten. Data en modellen van de DKH-GSL zijn geschikt voor het ‘laden’
van dergelijke digital twins.

2.4 GSL Masterclasses en GSL netwerkbijeenkomsten
Als voorwaardenscheppende activiteit voor het stimuleren van de beoogde
intersectorale en multidisciplinaire benadering van GSL (actief netwerk GSL) zullen
wij thematische masterclasses, webinars en netwerkbijeenkomsten organiseren.
Een 1e netwerkbijeenkomst met vertegenwoordigers uit de publieke en private
sector is gehouden op 24 juni 2019, waarin concrete gezamenlijke pilots zijn
gedefinieerd. (Annex I: samenvatting van de uitkomsten van deze
netwerkbijeenkomst). Op 19 februari 2020 is een 2e netwerkbijeenkomst
georganiseerd
met
een
groep
potentiële
partners
waarmee
het
samenwerkingsverband gestart zal worden door in mei 2020 een
samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. Met deze circa 10 organisaties uit
de regio Utrecht zullen concrete projecten worden gestart om de ambities van
DKH-GSL te gaan realiseren (Annex VI: overzicht van de Founding Partners).

2.5 Meet- en sensorstrategieën
De DKH-GSL beoogt ijking en validatie van nieuwe/verbeterde sensoren en
ontwikkeling van sensor en meet-strategieën te verzorgen.
Met de opkomst van betaalbare en hanteerbare sensoren in combinatie met 4G en
5G, IoT en AI kunnen we tegenwoordig van alles meten, interpreteren en vertalen
naar interventies. Bijvoorbeeld verschillende indicatoren op het gebied van luchten waterkwaliteit en geluidsbelasting. Echter, sensoren zijn niet altijd even
nauwkeurig, en over tijd gezien niet altijd even stabiel waardoor ze inboeten aan
zeggingskracht. Metingen winnen aan waarde als er veel data (parallel en
volgtijdig) beschikbaar zijn, en deze worden verrijkt met beschikbare metadata.
Daarnaast worden metingen betrouwbaarder door ijking en validatie op uniforme
en objectieve wijze. Dit maakt het mogelijk om bestaande datasets te verrijken,
meetgegevens met elkaar te vergelijken, patronen te ontdekken en diepere
betekenis te geven aan de data (duiding). Daarmee neemt de waarde van de data
toe voor ondersteuning van beleidsvorming, gedragsbeïnvloeding of ontwikkeling
van (geautomatiseerde) interventies. Hier is bij sensorontwikkelaars en bij burgers
die willen meedenken over de inrichting van de leefomgeving (Citizen Science)
sterke behoefte aan, in de context van smart city toepassingen.

2.6 Beleidsadvies en beleidsrapportages
Tot slot biedt de DKH-GSL wetenschappelijk onderbouwd advies voor stedelijke
concepten en maatregelen met aantoonbare impact op GSL. Gemeentes,
Provincies en andere beleidsvormers, geven in samenwerking vorm aan hun
beleidsprioriteiten op basis van de rijke datasets, beschikbaar in de GSL Database
en (wetenschappelijke) kennis, beschikbaar in het Integraal Afwegingskader.
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3. GOVERNANCE
3.1 Ontwerpprincipes
Voor de ontwikkeling van de organisatiestructuur van de DKH-GSL zijn zeven
‘ontwerpprincipes’ richtinggevend.
Wetenschappelijke onafhankelijkheid
De DKH-GSL is een autonome data- en kennisgedreven platform, met een stevige
academische verankering waarbij de wetenschappelijke onafhankelijkheid en
neutraliteit van partners met een publieke taak geborgd is. Dit betekent dat
strategische besluitvorming genomen wordt vanuit wetenschappelijk onderbouwde
motieven, onafhankelijk van individuele private belangen. De DKH-GSL mag geen
onbedoeld concurrentievoordeel bieden aan private partners, doordat een
marktpartij gaat verwijzen naar het stempel ‘exclusieve goedkeuring door de
samenwerking met het RIVM of de UU. Daarnaast is de wetenschappelijke
onafhankelijkheid voor participerende kennisinstellingen van groot belang om de
kwaliteit van hun bijdragen te kunnen waarborgen (‘trusted advisor’). Ongewenste
beïnvloeding in het kennisproces door samenwerkingspartijen moet worden
uitgesloten.
Inclusiviteit van maatschappelijke partners
De DKH-GSL is een inclusieve organisatie die open staat voor samenwerking met
iedereen die een bijdrage kan leveren aan GSL en die de kernwaarden van de DKHGSL onderschrijft. Innovatie is voor de in de DKH-GSL samenwerkende Partners
van maatschappelijk belang en geeft hen een sterke(re) strategische positie, die
echter ook voor buitenstaanders bereikbaar moet zijn (geen closed shop). Hier ziet
de Wet ‘Markt & Overheid’ op toe, die als doel heeft om concurrentievervalsing van
publieke organisaties (zoals het RIVM) ten opzichte van marktpartijen te
voorkomen. Een concurrentievoordeel kan onder meer ontstaan als bij voorbaat
partijen uitgesloten worden van de samenwerking, terwijl er exclusieve kennis in
de samenwerking wordt ingebracht. Het gaat hier om transparantie in mogelijke
toetreding van andere partijen tot de samenwerking. Wel kunnen potentiële
toetreders vooraf getoetst worden op gepubliceerde criteria om te voldoen aan de
samenwerking.
Transparantie en reciprociteit
De organisatie moet de complexiteit en veelzijdigheid van de samenwerking
faciliteren, evenals de noodzaak van interne en externe transparantie: beide
aspecten hangen samen met de beoogde multidisciplinariteit en integraliteit van
de DKH-GSL. Het platform moet gezamenlijke open innovatie disciplineren, waar
onderlinge reciprociteit in de samenwerking en deling van kennis en data tussen
partijen een voorwaarde is voor deelname aan het platform. Door deze
reciprociteitsvoorwaarde dragen deelnemende partijen bij aan de (exponentiële)
groei van data en kennis waarmee de maatschappelijke waarde van de DKH-GSL
groeit.
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Zichtbaarheid
De organisatie moet het mogelijk maken dat het ecosysteem onder een
gemeenschappelijke naam werkt aan een gemeenschappelijke missie op basis van
een gedragen visie en onder een democratisch bestuur, de aansprakelijkheid is
voor het collectief geregeld evenals de onderlinge tarieven en verrekeningen (‘at
arms length’).
Duurzaamheid
De DKH-GSL faciliteert waarde creatie in het ecosysteem, levert maatschappelijke
(meer)waarde én financiële resultaten. De geldelijke winst is noodzakelijk voor de
continuïteit van het platform en wordt geherinvesteerd.
Slagvaardigheid
De DKH-GSL kan snel inspelen op kansen en efficiënt nieuwe initiatieven opnemen
in haar activiteiten. Dit betekent dat de organisatiestructuur snelle besluitvorming
omtrent samenwerkingsprojecten en wijzigingen daarin moet faciliteren.
Schaalbaarheid
De DKH-GSL wordt via een groeimodel ontwikkeld, te beginnen met 10 Founding
Partners inclusief de 3 initiatiefnemende organisaties (RIVM, UU en EBU). De
ambitie is om in 2020 met de Founding Partners een verdere financiële detaillering
van de strategie uit dit Visiedocument te realiseren voor de jaren 2021-2024.
Vervolgens zal in de periode 2021-2024 het aantal Partners gestaag uitgebreid
worden tot circa 30 op basis van de gezamenlijke strategie en projectuitvoering.
De organisatie zal een open platform ondersteunen wat voor Partners de
mogelijkheid biedt voor langere of kortere tijd in het ecosysteem te participeren.

3.2 Juridische samenwerkingsvorm
Voor de juridische structuur van de DKH-GSL zijn een aantal alternatieven op basis
van de ontwerpprincipes getoetst op wenselijkheid en op haalbaarheid met het
RIVM, de UU en de EBU.
Bij de
1.
2.
3.
4.

ontwerpeisen sluiten in beginsel vier juridische samenwerkingsvormen aan:
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
Stichting;
Coöperatie;
Samenwerkingsovereenkomst, beter bekend als consortium agreement;

De verschillende kenmerken van de drie juridische entiteiten zijn in Annex III kort
toegelicht.
Pragmatische voorlopige keuze voor de samenwerkingsovereenkomst
Ondanks de nadelen die kleven aan een samenwerkingsovereenkomst
(complexiteit bij een groter aantal samenwerkingspartijen (> 20), lage score op
duurzaamheid met veelvuldig in- en uittredende partijen, en het ontbreken van de
mogelijkheid tot gezamenlijke vermogensvorming ten behoeve van zelfstandige
continuïteit), is de samenwerkingsovereenkomst de op korte termijn haalbare
optie. Het RIVM mag vanuit haar rechtstreekse relatie met het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) - het RIVM is een zelfstandig onderdeel
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van het VWS, onder leiding van een Directeur-Generaal - geen gezamenlijke
juridische entiteit oprichten met (een) private partner(s).
Om deze reden zal de samenwerking juridisch worden vormgegeven in een
samenwerkingsovereenkomst aangevuld met projectovereenkomsten.
• Samenwerkingsovereenkomst (generieke
bepalingen), van toepassing op alle Partners
van de DKH-GSL en omvat afspraken over:
- Governance: aansturing en bevoegdheden
(Bestuurlijk
Overleg,
Partnerraad,
Management Team);
- Intellectueel
eigendom
(toegang
tot
‘Background’, bescherming en eigendom
van ‘Foreground’);
- Aansprakelijkheid;
- Publicaties en communicatie;
- Conflict behandeling.
• Projectovereenkomst (Projectspecifieke
bepalingen), van toepassing is op de Partners
die deelnemen in een specifiek Project binnen
de DKH-GSL en omvat afspraken over:
Figuur 11: Structuur van de DKH- Projectmanagement;
GSL samenwerking
- Projectspecifieke bepalingen omtrent dataen kennisuitwisseling, intellectueel eigendom, eventuele deelname van
derden, eventuele externe opdrachtgever (derde buiten de DKH-GSL);
- Projectplan (doelen, activiteiten, resultaten, tijdspad);
- Projectbegroting en financiering (in-kind en/of in-cash bijdragen).
Partners die participeren in een DKH-GSL Project moeten naast de
samenwerkingsovereenkomst ook een projectovereenkomst sluiten. Bepalingen in
de projectovereenkomst moeten in lijn zijn met de samenwerkingsovereenkomst.
Groeimodel
De keuze voor de samenwerkingsovereenkomst als juridische samenwerkingsvorm
is een pragmatische keuze, die het mogelijk maakt dat de DKH-GSL haar
activiteiten op korte termijn kan starten. De samenwerkingsovereenkomst die door
de 3 initiatiefnemende organisaties is opgesteld kent een looptijd van 4 jaren met
ieder jaar een evaluatie van de samenwerking. In principe kan de DKH-GSL onder
de governance van een samenwerkingsovereenkomst op lange termijn haar
activiteiten uitvoeren. Echter, het ontbreken van een juridische entiteit, waarin
waarde (vermogen) kan worden opgebouwd en die (zelfstandig) contractuele
verplichtingen kan aangaan (zoals subsidie aanvragen, arbeids- en
leveranciersovereenkomsten) blijft op de langere termijn een meer aantrekkelijke
optie, geredeneerd vanuit de ontwerpeisen. Als onderdeel van de samenwerking
zullen de (on)mogelijkheden voor het oprichten van een juridische entiteit (met
voorkeur voor de Coöperatie U.A.) worden onderzocht, waarbij de ‘Verkenning
juridische entiteiten’ (Annex III) als leidraad dient. De verkenning is reeds
afgestemd met de CEO van UU Holdings, het managementteam van de directie
Milieu en Veiligheid van het RIVM en de Directie van de EBU.

22

Data- & KennisHub Gezond Stedelijk Leven | Visiedocument april 2020

3.3

Organigram

In de startfase zal een eenvoudige organisatiestructuur worden ingericht
bestaande uit de in figuur 12 weergegeven onderdelen.

Bestuurlijk
overleg

Bestuurders van DKH-GSL Partners

Partnerraad

Bevoegde vertegenwoordigers van
Partners van DKH-GSL

Management
Team

Algemeen
Manager

Ondersteunende
diensten

Wetenschappelijk
Manager

Tools en
methoden
ontwikkeling

Advies
comités
Alliantie
Manager

Projecten

Figuur 12: Organigram van de DKH-GSL in de startfase.

Bestuurlijk Overleg
Het Bestuurlijk Overleg is het toezichthoudende orgaan in de DKH-GSL. In het
Bestuurlijk Overleg nemen bestuurders van de Partners in de DKH-GSL zitting.
Een partner is een organisatie die de samenwerkingsovereenkomst heeft
ondertekend en een in-kind en/of in-cash bijdrage levert, al dan niet in het
kader van een concreet project (zie onder) in de DKH-GSL.

Partnerraad
De partnerraad is het overlegorgaan in de DKH-GSL. In de Partnerraad nemen
bevoegde vertegenwoordigers van de Partners in de DKH-GSL zitting.
Partners stellen de lange termijnstrategie (en wijzigingen daarin) van de DKHGSL vast en hebben stemrecht omtrent de toetreding van nieuwe DKH-GSL
Partners en nieuwe DKH-GSL Projecten. De 3 initiatiefnemers UU, RIVM en EBU
dragen kandidaten voor het Management Team voor en de Partnerraad benoemd
de leden van het Management Team (zie hieronder) en de 3 initiatiefnemers
hebben het vetorecht omtrent de toetreding van nieuwe DKH-GSL Partners en
nieuwe DKH-GSL Projecten.
Management Team
Het Management Team (MT) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de
strategie van de DKH-GSL. Het MT coördineert de uitvoering van de activiteiten
van de DKH-GSL, scout nieuwe Partners, benoemt de Managers van de DKH-GSL
die in de toekomst conform het groeimodel (zie hieronder) aangesteld worden, en
monitort hun functioneren. Het MT bestaat uit tenminste drie functies die
gefaseerd instromen:
•

De Algemeen Manager: is de voorzitter van het MT en is het interne en externe
boegbeeld van de DKH-GSL.
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• De Wetenschappelijk Manager: is de vice-voorzitter van het MT en vervangt de

Algemeen Manager als boegbeeld van de DKH-GSL bij diens afwezigheid. De
Wetenschappelijk Manager is het wetenschappelijk gezicht van de DKH-GSL en
is verantwoordelijk voor de wetenschappelijke kwaliteit van de diensten van de
DKH-GSL en de ontwikkeling en kwaliteit van de tools en methoden (Integraal
Afwegingskader, de Digital Twins en de GSL Database).

• De Alliantie Manager: een (sterke) business developer wordt aangesteld die

externe communicatie en disseminatie activiteiten initieert, waaronder GSL
Masterclasses en Netwerkbijeenkomsten; alsmede subsidiemogelijkheden
identificeert en opvolgt. De Alliantie manager is verantwoordelijk voor de
aansturing van de Projectleiders van de DKH-GSL Projecten.

In de startfase zullen niet alle functies zoals hierboven beschreven
noodzakelijkerwijs (voltijds) hoeven te worden ingevuld en worden belegd bij
Founding Partners om zo de opstartkosten zo laag mogelijk te houden.
Operations
De diensten van de DKH-GSL worden aangeboden in de vorm van Projecten.
Een Project is een door de Partnerraad geaccordeerde samenwerking
tussen twee of meer Partners van de DKH-GSL, gebruikmakend van één
of meerdere diensten van de DKH-GSL, met afgebakende
doelstellingen, budget en resultaten (output).
Projecten kunnen verschillend zijn in scope, (budgettaire) omvang en kunnen één
of meerdere financieringsbronnen kennen (e.g. externe subsidie, in-kind inbreng
Partner(s), in-cash inbreng Partner(s)). In Annex II zijn enkele voorbeeldprojecten
opgenomen die vanuit de DKH-GSL uitgevoerd zouden kunnen worden. De
samenwerkende Partners in het Project sluiten een Projectovereenkomst, waar de
details omtrent de rechten en plichten van de Partners (naast die uit hoofde van
de samenwerkingsovereenkomst) worden overeengekomen.
DKH-GSL Projecten worden dus in principe uitgevoerd door DKH-GSL Partners.
Derde partijen die een inhoudelijke bijdrage (willen) leveren aan eenmalig DKHGSL Project hoeven met toestemming van de Partnerraad niet gelijk toe te treden
als Partner tot de DKH-GSL. Indien de participatie van die derde partij duurzaam
wordt) en/of meerdere Projecten zal gaan omvatten) is het echter wenselijk dat
deze derde partij de samenwerkingsovereenkomst en de betreffende
projectovereenkomst(en) ondertekent.
Ingeval een Partner niet meer actief is in een DKH-GSL Project (bijvoorbeeld omdat
het project inmiddels is afgerond) zal in onderling overleg binnen de Partnerraad
actief bekeken worden of participatie van de “Projectloze” Partner in andere
(nieuwe) Projecten op korte termijn te verwachten is. Voor Partners die binnen
één jaar na afronding van hun laatste Project niet in een (nieuw of ander) DKHGSL Project participeren kan besloten worden door de Partnerraad (en bekrachtigd
door het Bestuurlijk Overleg) dat de samenwerking met de desbetreffende partij
als Partner (tijdelijk) wordt stopgezet, totdat er een nieuw Project voorhanden is
waarin de desbetreffende partij participeert.
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Projecten worden in beginsel geïnitieerd vanuit de Partners. Het is echter ook
mogelijk dat een Project wordt gestart in opdracht van een externe partij.
Schaalbaarheid van de organisatie
Deze organisatiestructuur is schaalbaar en kan over de jaren meegroeien met de
DKH-GSL, naarmate er meer Partners toetreden en Projecten worden geïnitieerd.
Op de lange termijn kan de organisatie uitgroeien met functies en
verantwoordelijkheden in de operationele laag (zie figuur 13).
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Figuur 13: Uiteindelijk organigram van de DKH-GSL.

De functies van Algemeen Manager (start 0.3 kan uitgroeien naar voltijds) en die
van Wetenschappelijk Manager en Alliantie Manager kunnen in FTE meegroeien
met de organisatie (e.g. van 0.1 FTE naar 0.3 FTE en hoger).
Daarnaast kunnen na verloop van enige jaren in de operationele laag functies
worden ingericht en ingevuld door deeltijds en/of voltijds personen. Hierbij wordt
gedacht aan:
•
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Medewerker Financiën & Administratie: de functionaris F&A is
verantwoordelijk voor het voeren van de financiële administratie van de
DKH-GSL. De functionaris F&A voert de budgetbewaking op projectniveau
van de DKH-GSL Projecten en interne activiteiten en stelt de DKH-GSLbudgetten op ter goedkeuring van het MT, de Partnerraad en het Bestuurlijk
Overleg. De functionaris F&A rapporteert aan de Algemeen Manager.
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•

•
•

•

•

•

Medewerker Juridische Zaken: de functionaris JZ is verantwoordelijk voor
de juridische en contractuele zaken van de DKH-GSL. De functionaris JZ
stelt samenwerkingsovereenkomsten op en monitort compliance van de
Partners met deze samenwerkingsovereenkomsten. De functionaris JZ
rapporteert aan de Algemeen Manager.
Secretariaat: Het secretariaat is verantwoordelijk voor de centrale
administratieve en organisatorische ondersteuning van het MT en de
Projectleiders.
Manager Integraal Afwegingskader: De Manager IA is verantwoordelijk voor
de wetenschappelijke kwaliteit van het Integraal Afwegingskader van de
DKH-GSL. De Manager IA onderhoud de contacten met de Thema Experts
binnen de Partners en ziet erop toe dat het Integraal Afwegingskader de
‘state-of-the-art’ kennis en onderliggende data omtrent GSL, beschikbaar
binnen de Partners van de DKH-GSL vertegenwoordigd. De Manager IA
rapporteert aan de Wetenschappelijk Manager.
Manager Digital Twins: De Manager DT is verantwoordelijk voor de
wetenschappelijke kwaliteit van het de Digital Twins simulatiemodellen van
de DKH-GSL. De Manager DT onderhoudt de contacten met de Thema
Experts binnen de Partners en ziet erop toe dat het de Digital Twins
modellen de ‘state-of-the-art’ kennis en onderliggende data omtrent GSL,
beschikbaar binnen de Partners van de DKH-GSL vertegenwoordigd. De
Manager DT rapporteert aan de Wetenschappelijk Manager.
Manager Database: De Manager DH is verantwoordelijk voor het
management en kwaliteit van de Database. De Manager DH onderhoudt de
contacten met de Thema Experts binnen de Partners en ziet erop toe dat in
de Database alle beschikbare data omtrent GSL, beschikbaar binnen de
Partners van de DKH-GSL is ondergebracht. De Manager DH rapporteert aan
de Wetenschappelijk Manager.
Projectleider(s): De Partners binnen de DKH-GSL werken samen in
Projecten, uitgevoerd door een Projectteam, bestaande uit experts vanuit
de Partners van de DKH-GSL. Ieder Project wordt gecoördineerd door een
Projectleider, die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de activiteiten
van de Partners in het Project. De Projectleiders rapporteren aan de Alliantie
Manager.

Advies
De DKH-GSL wordt bijgestaan door een multi-sectoraal, multidisciplinair Advies
Comité, waarin vertegenwoordigers vanuit de wetenschap, overheden, burgers en
private sector zitting nemen. De kerntaak van de Adviesraad is het MT en
Operationele laag (Managers en Projectleiders) voorzien van advies omtrent de
invulling van de diensten en projecten van de DKH-GSL. Partners alsmede
potentiële Partners van de DKH-GSL kunnen zitting nemen in de Adviesraad. De
Adviesraad kan in verschillende samenstellingen worden geconsulteerd. Een
specifieke rol is weggelegd voor de Thema Experts. Dit zijn experts binnen Partners
van de DKH-GSL met kennis op één of meerdere specialistische aspecten van GSL.
De voornaamste taak van de Thema Experts is om de DKH-GSL te voeden met de
state-of-the-art kennis omtrent GSL. Zij vormen daarmee gezamenlijk het
‘wetenschappelijk brein’ van de DKH-GSL, onder de coördinatie van de
Wetenschappelijk Manager.
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Leden van de Adviesraad kunnen ook onderdeel zijn van een Projectteam of de rol
van projectleider vervullen (mits werkzaam bij een DKH-GSL Partner). Dit geldt
voornamelijk voor Thema-Experts die vanuit hun specifieke kennis een belangrijke
rol kunnen vervullen in de operationele coördinatie en/of invulling van GSL
Projecten.

3.4 Besluitvorming en interne processen
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Hieronder zijn de rollen van de diverse functies in een aantal belangrijke
besluitvormingsprocessen in de DKH-GSL weergegeven volgens het “RASCI”
model. Hierin wordt een onderscheid gemaakt in vier rollen:
• R - Responsible (Verantwoordelijk): Deze rol is verantwoordelijk is voor de
uitvoering van de taak en legt verantwoording af aan de Accountable rol.
• A - Accountable (Eindverantwoordelijk): Deze rol heeft de bevoegdheid om
goedkeuring te geven aan het resultaat van de taak en geeft de uiteindelijke
autorisatie om een beslissing te accorderen.
• S – Supportive (Ondersteunend): Deze rol heeft een ondersteunde taak in de
uitvoering van de taak en het bereiken van het resultaat.
• C – Consulted (Geraadpleegd): Deze rol wordt geraadpleegd (twee-richting
communicatie) bij het nemen van beslissingen en geeft daarmee (mede)
richting aan het resultaat.
• I – Informed (Geïnformeerd): Iemand met deze rol wordt geïnformeerd (éénrichting communicatie) over beslissingen, over de voortgang van taken en
bereikte resultaten et cetera.

S
C
C
S
C
C
C

Toetreding nieuwe Partners en initiatie nieuwe Projecten
Het besluit tot toetreding van een nieuwe Partner is voorbehouden aan de
Partnerraad en wordt bekrachtigd door het Bestuurlijk Overleg, waarin alle DKHGSL Partners zitting nemen. Het besluit tot toetreding van een nieuwe Partner valt
altijd samen met een besluit tot initiatie/adoptie van een Project. De Alliantie
Manager is verantwoordelijk voor de voorbereiding van het besluit door de
Partnerraad.
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Elk van de drie initiatiefnemende organisaties heeft het vetorecht op toetreding
van een nieuwe Partner. Dit middel dient ter borging van de onafhankelijkheid van
UU en RIVM, en zal alleen in uitzonderlijke gevallen worden aangewend, waarbij
het veto met steekhoudende argumenten onderbouwd moet worden.
Initiatie nieuwe Projecten
Het besluit tot de initiatie/adoptie van een DKH-GSL Project volgt dezelfde
procedure als voor de toetreding van een nieuwe Partner, met dien verstande dat
het Management Team de verantwoordelijkheid heeft voor het voorbereiden van
het besluit rondom het project middels het opstellen van een kort projectvoorstel
aan de Partnerraad. Het besluit rondom de start van een DKH-GSL Project gaat
gepaard met de aanwijzing van een Projectleider door de Partners in het Project.
Meerjaren strategie
Dit visiedocument vormt de basis voor de (kleinschalige) start van de DKH-GSL.
Naarmate de DKH-GSL groeit in termen van Partners en Projecten, wordt dit
visiedocument verder uitgewerkt in een meerjaren strategie waarin de lange
termijn doelstellingen en ondersteunende activiteiten en prioriteiten van de DKHGSL Partners worden overeengekomen en vastgelegd. De meerjaren strategie
wordt vervolgens periodiek (in principe jaarlijks) gereviewd en waar gewenst
bijgesteld. De meerjaren strategie wordt opgesteld door het MT, beoordeeld door
de Partnerraad en geaccordeerd door het Bestuurlijk Overleg.
Uitvoering Projecten
De verantwoordelijkheid voor de implementatie van DKH-GSL Projecten ligt bij de
Projectleider, aangestuurd door de Algemeen Manager. De Projectleider
coördineert de activiteiten van de betrokken Partners in het Project en draagt zorg
voor de periodieke verslaglegging over de voortgang van het Project aan het MT
en een eventuele externe opdrachtgever. De rechten en plichten omtrent de
besluitvorming worden verder uitgewerkt in de projectovereenkomst.
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4. VERDIENMODEL
In de stakeholder workshops die gehouden zijn in juni 2019 en februari 2020 is
gebleken dat er een aanzienlijke interesse is vanuit potentiële Partners vanuit de
publieke en private sector in verdere betrokkenheid bij en samenwerking met de
DKH-GSL. De visie en integrale aanpak, uitmondend in de 7 servicecomponenten
(Integraal Afwegingskader, Database, Digital Twins, Meet- en Sensorstrategieën,
Beleidsadvies, Netwerkbijeenkomsten en GSL Masterclasses) worden breed
ondersteund. In annex I zijn de belangrijkste uitkomsten van de 1e workshop
samengevat. Deze uitkomsten geven het vertrouwen dat er momentum is bij deze
Partners en een bereidheid om te investeren (in brede zin) in de verdere concrete
totstandkoming van de DKH-GSL.
De ambitie is om met 10 partijen als Founding Partners een aantal pilotprojecten
te definiëren en hiermee te starten (zie overzicht Annexe VI).
In jaar 2 tot en met 4 is het doel het aantal Partners met 5 tot 6 per jaar uit te
breiden tot een beoogd aantal van 30. Dit omvat zowel Partners uit het publieke
domein (bijv. Provincies, gemeenten, waterschappen) als uit de private sector
(bijv. bouwondernemingen, architecten/stadsplanners, sensorbouwers). Na de
opstartperiode van 4 jaar is de DKH-GSL een volledig Algemeen publiek-privaat
platform waarin meer dan 30 Partners op structurele basis data en kennis delen in
concrete projecten met een collectieve omvang van circa EUR 4 miljoen per jaar,
waarin zij in verschillende samenstellingen samenwerken aan praktische
oplossingen voor het bevorderen van GSL.
De pilotprojecten worden gebruikt om de tools en methoden (Integraal
Afwegingskader, Database en Digital Twins) concreet verder vorm te gaan geven.
De projecten en de centrale organisatie van de DKH-GSL worden bekostigd uit drie
bronnen:
• In-kind en/of in-cash bijdragen van de Partners
• Inkomsten uit (commerciële) inzet DKH-GSL expertise, methoden en tools
• Externe subsidies
In-kind en/of in-cash Partnerbijdragen
Iedere partner wordt in de aanvang geacht zijn middelen om-niet in te brengen in
het Project. Deze in-kind bijdragen zijn met name in de inzet van personeel en het
gebruik van apparatuur (b.v. sensoren). Daarnaast kan in overleg met de Partner
een in-cash bijdrage worden gevraagd.
Inkomsten uit (commerciële) inzet DKH-GSL expertise, methoden en tools
Daarnaast kan een eventuele marge die wordt gemaakt in het Project ((berekend
als het verschil tussen de vergoeding voor de DKH-GSL Partners en de project
specifieke kosten voor uitvoering van het Project), wordt aangewend ter dekking
van de algemene centrale kosten voor de instandhouding en uitbreiden van de
data- en kennisinfrastructuur van de DKH-GSL. De inkomsten uit Projecten kunnen
verschillende vormen aannemen:
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•

•

•

•

•

Inzet DKH-GSL expertise op uren x tarief basis: de inzet van de DKH-GSL
wordt geleverd in de vorm van inzet experts vanuit de UU en RIVM, tegen een
marktconform Alliantie tarief.
Inzet DKH-GSL op basis van een vaste opdrachtsom: de inzet van de
DKH-GSL wordt geleverd in de vorm van inzet experts vanuit de UU en RIVM,
tegen een marktconforme lump sum.
Inzet DKH-GSL op basis van een resultaat gerelateerde fee-structuur:
de vergoeding voor de inzet van de DKH-GSL kan zich in bepaalde Projecten
lenen voor een resultaatafhankelijke vergoeding voor de DKH-GSL. Hierbij
wordt de hoogte van de vergoeding afhankelijk gemaakt van het behaalde
resultaat of vooraf bepaalde mijlpalen in het Project. Een dergelijke
vergoedingsstructuur vraagt om duidelijke afspraken en afbakening van wat
“resultaat” inhoudt.
Inkomsten uit projectresultaten: een variant op een succes gerelateerde
fee structuur zijn Projecten, waarbij de vergoeding voor de inzet van de DKHGSL wordt bepaald door een ‘aandeel’ in het succes (bijvoorbeeld in de vorm
van verkochte sensoren, verkregen opdrachten, licenties) van de resultaten uit
een Project. Het voordeel van dergelijke vergoedingsstructuren is dat de
inkomsten van de DKH-GSL niet zijn gelimiteerd door de beschikbare inbreng
in expertise (bijvoorbeeld in de vorm van uren).
Combinaties: er zijn verschillende combinaties van bovenstaande varianten
mogelijk, zoals het opnemen van een relatief lage lump sum bij aanname van
de opdracht, vermeerderd met een (relatief hoge) vergoeding bij succes.

Subsidies
Daarnaast kan een deel van de projectkosten worden ondergebracht in
subsidieregelingen. Het thema GSL staat hoog op de beleidsagenda van nationale
en Europese beleidsmakers en is derhalve relevant voor verschillende publieke
subsidiebronnen. Het RIVM, de UU en de EBU participeren in een aantal projecten
op het gebied van GSL die financiële ondersteuning toegekend hebben gekregen
vanuit nationale- of Europese subsidiebronnen. Prof. Roel Vermeulen is de principal
applicant van het EXPOSOME-NL programme, dat EUR 17 miljoen subsidie heeft
gekregen vanuit het prestigieuze Zwaartekracht programma vanuit NWO. Hij is
daarnaast de Coördinator van het Europese EXPANSE-project (EUR 10 miljoen
funding), waarin met Europese publieke en private Partners onderzoek wordt
verricht naar “healthy urban living”. Het is waarschijnlijk dat een deel van de
Projecten vanuit de DKH-GSL ondergebracht kunnen worden in nationale en/of
Europese projecten, waarmee publieke financiering verkregen kan worden voor
(een deel) van deze activiteiten. In Annex V is een eerste verkenning opgenomen
van mogelijk relevante subsidiebronnen voor Projecten op het gebied van GSL.
Met de pragmatische keuze voor een Samenwerkingsovereenkomst als voorlopige
juridische vorm van de DKH-GSL, ontbeert de DKH-GSL de mogelijkheid om
zelfstandig contractuele relaties aan te gaan (de DKH-GSL heeft immers geen
rechtspersoonlijkheid). Voorgesteld wordt om de UU als penvoerder te laten
optreden namens de DKH-GSL in subsidieprojecten. Daarbij geldt voor nietgesubsidieerde Projecten dat de UU, het RIVM en/of de EBU aan alle Partners
binnen het Project (inclusief henzelf) marktconforme tarieven zal hanteren (dus
inclusief een marge ter dekking van de algemene vaste kosten van de DKH-GSL).
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Dekking van de begrotingstekorten
In de aanvangsfase worden tekorten (kosten minus opbrengsten) dus gedragen
door de gezamenlijke Partners (middels in-kind en/of in cash bijdragen).
Vanaf jaar 4 verwachten wij een overschot op de begroting (opbrengsten uit
valorisatie DKH-GSL data en kennis minus de kosten voor uitvoering). Dit surplus
kan worden geherinvesteerd in (verdere) uitbreiding van de data- en
kennisinfrastructuur van de DKH-GSL, aan de Partners worden uitgekeerd in de
vorm van een korting op benodigde in-cash/in kind bijdragen bijdrage of in de
vorm van een gezamenlijk fonds voor het aanjagen van voor GSL relevante
innovatie wordt gestort.
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5. START DKH-GSL
Het is de intentie om de DKH-GSL te starten medio mei 2020. De start van de
DKH-GSL wordt gemarkeerd door een samenwerkingsovereenkomst tussen naar
verwachting 10 Founding Partners.
De samenwerkingsovereenkomst is opgesteld door juristen van het RIVM en de
UU op verzoek van de 3 initiatiefnemers en ligt ter beoordeling voor bij de 10
potentiële Founding Partners.
De kwartiermaker is inmiddels geselecteerd en zal kort na ondertekening van de
samenwerkingsovereenkomst middels een opdracht van uitvoering worden
gecontracteerd door de DKH-GSL.
Middels een uitvraag onder de 10 potentiële Founding Partners is een overzicht
samengesteld van concrete projectideeën tot reeds opgestarte projecten afkomstig
van deze Partners die de basis vormen voor een snelle vulling van het DKH-GSL
projectenportfolio.
-0-0-0-
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Annex I: Uitkomsten Workshop DKH-GSL Utrecht 24 juli ‘19

Op 24 juni 2019 zijn de initiële plannen van de DKH-GSL gepresenteerd aan een
aantal beoogde Partners uit de publieke en private sector. De deelnemers aan de
Workshop zijn in onderstaande tabel opgenomen.
Werkgroep
1

2

3

Organisatie
Gemeente Amersfoort
Gemeente Utrecht
Intemo
Mecanoo
Provincie Utrecht
Provincie Utrecht
Royal Haskoning DHV
Andes
Gemeente Rotterdam
Royal Haskoning DHV (RHDHV)
Royal Haskoning DHV
Sodaq
Sustainder
Ballast Nedam Development
Munisense
Provincie Utrecht
Siemens
Zign Innovations

Naam
Jeanette van Dijk
Peter Steijn (alleen plenaire
deel)
Irene Bruines
Anne Marie van der Weide
Liesbeth van Holten
Rob Peters
Diana van Dorresteijn
Sebastiaan Nefkens
Patricia Timmermans
Guido Israels
Edgar Kievit
Jan Willem Smeenk
René van der Ven
Marco Teuns
George Boersma
Stephen van Aken
Arjo de Vries
Marcel Soliani

De missie, visie en integrale aanpak van de DKH-GSL, geconcretiseerd in de
kerncomponenten van de propositie (Integraal Afwegingskader, DataHub, Digital
Twins, Meet- en sensorstrategie, Beleidsadvies, Netwerkbijeenkomsten en GSL
Masterclasses) werden in 3 werkgroepen gepresenteerd en bediscussieerd, waarbij
de deelnemers de keuze uit vijf (in intensiteit en betrokkenheid toenemende)
vormen van interesse en samenwerking in de verdere uitwerking en implementatie
van de DKH-GSL konden aangeven:
0 = geen interesse
1 = Geïnteresseerde belanghebbende
2 = Afnemer
3 = Partner
4 = Strategische partner
In onderstaande tabellen zijn de uitkomsten per Werkgroep samengevat.
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Score werkgroep 1
Propositie
Integraal
afwegingskader
DataHub
Digital Twins
Meeten
sensorstrategie
Beleidsadvies
Netwerkbijeenkomste
n
GSL Masterclasses
Score werkgroep 3
Propositie

Interesse deelnemers voor betrokkenheid bij Hub GSL
Gemeente
Mecanoo Provincie
Intemo
RHDHV
Amersfoort
Utrecht
4
4
4
4
4
4
4

4
4

1

4

2

0

1

1

1

0

Deelnemer
Ballast
MuniNedam
sense

4
4
1

4
4

4
4

4

4

1
1

4

4

4

4

3

4

4

Provincie
Utrecht

Siemens*

Zign

-

1

1
1

1
1

1

3

-

1

-

1

Integraal
3
1
afwegingskader
DataHub
3
Digital Twins
1
Meeten
1
3
4
sensorstrategie
Beleidsadvies
3
1
Netwerkbijeenkomste
3
3
n
GSL Masterclasses
* Siemens gaf aan vanwege corporate policy geen 2- 3 of
maar is zeer geïnteresseerd en wil graag betrokken blijven

1
4 op te kunnen geven

Score werkgroep 2*
Propositie

Interesse deelnemers voor betrokkenheid bij Hub GSL
Geïnteresseerde
Strategisch
Afnemer Partner
belanghebbende
Partner

Integraal
2
1
1
1
afwegingskader
DataHub
3
2
2
Digital Twins
3
2
1
Meeten
2
2
1
2
sensorstrategie
Beleidsadvies
2
1
1
1
Netwerkbijeenkomsten 2
1
1
GSL Masterclasses
2
1
1
1
* De score voor werkgroep 2 is in een andere vorm gedocumenteerd.
Gemeente Rotterdam gaf aan geïnteresseerd te zijn in alle aspecten van de Hub
maar dat met meer informatie intern nagegaan moet worden op welke wijze ze
betrokken willen zijn.
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Feedback deelnemers en algemene conclusies
Het initiatief wordt enthousiast ontvangen door alle deelnemers. De integraliteit
van het concept wordt als essentieel (‘de crux’) bestempeld. Beleidsmakers
en handhavers moeten uit hun silo’s komen. Technologie ontwikkelaars en
overheid moeten innovatie omarmen, waarbij de overheid vaker als ‘launching
customer’ kan optreden en in aanbestedingen meer ruimte bieden aan pilots en
experimenten.
De uitdagingen zijn niet zozeer technologisch van aard (de technologische
oplossingen zijn al voorhanden, de opschaling is waar het nu stokt), maar veel
meer organisatorisch en politiek van aard.
Belangrijke voorwaarden die naar voren worden gebracht:
• De DKH-GSL kan bijdragen aan de verrijking van pilots, aan een
hogere relevantie ervan en een beter rendement van pilots (lessons
learnt worden breder gedeeld, kansen voor opschaling worden sneller
geïdentificeerd, en opgedane data kan worden gebruikt voor andere
projecten).
•

Als de DKH-GSL beleidsmakers voorbij hun silo kan laten kijken, is
er veel gewonnen. De voorgestelde integrale aanpak van GSL is
noodzakelijk, maar het feit blijft dat er in silo’s beleid gemaakt wordt en dat
de ‘vraag’ ook vanuit een silo bij de hub zal aankomen.

•

Data moet betrouwbaar zijn en open: open data sharing en reciprociteit
bij het onderling toe- en doorleveren van data om tot verrijking te komen
wordt toegejuicht.

•

Geen enkele deelnemer vond de uitgangspunten rond open data, datadelen
en reciprociteit bezwaarlijk en benoemden het ook als wenselijk. Wel werd
de vraag gesteld: wat als ik de data die ik met de verrijking van de Hubdata verkrijg niet zou willen delen? Het antwoord “dan kan je niet gebruik
maken van de Hub” werd als helder en logisch gezien.

•

Er is een actieve, regisserende en voorwaardenscheppende rol van
overheden nodig: de overheid moet een actievere faciliterende en
richtinggevende rol spelen in de vorm van wetgeving en aanbestedingen
bijvoorbeeld:
Duidelijke de rol en verantwoordelijkheid van gemeenten in het bevorderen
van GSL,
Normering in de informatievoorziening aan burgers (wat/wanneer/waarover
moeten burgers worden geïnformeerd) en standaardisering van
meetprotocollen;
Normeringen/kwaliteitseisen voor technologie;
Financiering ter ondersteuning van opschaling van pilot niveau naar brede
toepassing.

-

Overheden (met name gemeentes) zijn nu nog te terughoudend om de informatie
over GSL te verzamelen en te gebruiken voor hun beleid (als je iets meet dan moet
je er ook iets mee): deze - politieke - barrière moet worden overwonnen.
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•

Burgerparticipatie is gewenst: de burger (stedelijke gebruiker) moet
actief worden betrokken bij maatregelen t.b.v. GSL. De betrokkenheid moet
gestimuleerd worden door laagdrempelige voorlichting aan de burger
(what’s in it for me?). Zo ontstaat mede-eigenaarschap voor GSL en de
meetactiviteit zorgt ook voor een gedragsverandering. De meetdoelstelling
en de gedragsaanpassing versterken elkaar, zie het voorbeeld van de
snuffelfiets. Doel van meetstrategieën kan meervoudig zijn: ophalen van de
betrouwbare
gegevens
en
burgerparticipatie/gedragsverandering.
Gamification (competitie-elementen) inbrengen kan daarbij ook ‘citizen
science’ bevorderen.

•

Wordt snel concreet in bij voorkeur (kleinschalige) pilots met
toepassing van de integrale aanpak: Er wordt geadviseerd niet te lang
blijven praten en in conceptuele vergezichten blijven hangen. Begin
kleinschalig zonder de integraliteit te verliezen en wees beducht voor het
initiatief te snel te groots op te willen zetten. Definieer pilots binnen het
bredere conceptuele kader en gebruik deze voor de verdere ontwikkeling
van de DKH-GSL: maak de verbinding tussen ‘bottom up’ pilots met ‘top
down’ ontwikkeling conceptuele kader.

Specifieke feedback van enkele deelnemers
Provincie Utrecht heeft al verschillende digitale datatools in huis en wil die graag
inbrengen in de samenwerking. Waarschuwing: er is veel wantrouwen rond
gebruik data afkomstig uit de publieke ruimte. Kies daarom voor actieve vormen
van burgerparticipatie en social engineering. Er is behoefte aan een vernieuwend
juridisch kader ten aanzien van zowel aanbestedingen/launching customerrol
alsook ter zake eigendom van gemeenschappelijke databoek(en), dit doen we
samen met alle 12 provincies.
Gemeente Amersfoort wil graag ruwe data uit de openbare ruimte inbrengen, is
daartoe bereid om sensoren op grote schaal te plaatsen in de openbare ruimte en
vervolgens verrijkte data af te nemen. Voor de gemeente is de meerwaarde van
de integrale benadering van de DKH-GSL dat het de interne afdelingen dwingt over
de eigen grenzen heen te kijken en intern samen te werken in de omgevingsvisie
ontwikkeling.
Mecanoo kan op basis van haar uitgebreide (inter)nationale netwerk goed
aangegeven aan welke data welke marktpartijen precies behoefte hebben. Zij is
bereid de informatie structureel te delen. Mecanoo geeft aan op verschillende
proposities als strategische partner in de DKH-GSL te willen participeren en
investeren.
Provincie Utrecht illustreert dat lokale, regionale politici en ambtelijke
beleidsmakers
en
handhavers
dagelijks
behoefte
hebben
aan
betrouwbare/gevalideerde kennis rondom GSL criteria, kaders, trends, data en
‘best practices’.
Er werd het idee/suggestie aan de hand gedaan en breed gesteund in werkgroep
1 om tot uitwisseling van trainees en jonge medewerkers tussen verschillende
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betrokken organisaties te komen op het kennisveld van GSL om snel kennis te
verspreiden/delen.
Gemeente Rotterdam krijgt steeds meer data en meet steeds meer; we willen
nuttige informatie waar we ook daadwerkelijk wat mee kunnen en ik zie dat te
weinig. Focus op enkel ‘luchtkwaliteit’ is te smal: meer holistisch perspectief van
GSL is nodig.
Andes legt uit: als we weten dat de data goed en betrouwbaar is, kunnen we aan
de hand van onze kaarten zeer nuttige informatie ontsluiten. Waar wij tegenaan
lopen is dat we veel tijd kwijt zijn in het verifiëren van de data die we gebruiken.
De Hub kan als katalysator werken voor het uitbrengen van veel nieuwe
oplossingen, inzichten, tools.
Specifieke feedback op propositie: meet- en sensorstrategieën
• Goede borging van datakwaliteit met daarbij de vraag in hoeverre (of hoe)
je algemene conclusies kan trekken over data en betrouwbaarheid.
• Het belang om transparant en belangeloos wetenschappelijk te blijven als
het gaat om bijvoorbeeld het aanbevelen van meet- en sensorstrategieën.
• Er werd verder aangegeven dat er behoefte is aan een partij die
onafhankelijke ondersteuning en advies kan geven over:
- De betrouwbaarheid van sensoren en voor hoe lang die betrouwbaarheid
kan worden aangenomen met bijvoorbeeld een sensor early warning
systeem of advies over proactief sensor onderhoud en beheer;
- Hoe je meettrajecten vanuit een pilotfase doortrekt naar een projectfase;
- In vraag articulatie;
- In het omzetten van vraagstelling naar meetstrategie: gezien vraag x, meet
stof y en z;
- In besluitvorming: wie gaat wat meten, hoeveel, waarom en waar? De casus
van burgerparticipatie werd genoemd: het waarom ging zowel om het
meten als om het beïnvloeden van gedrag tijdens het meten;
- Het betrekken van andere lokale partijen in je meetstrategie en hoe dat
vorm te geven;
- Het scheppen van orde in het aanbod van data;
- Het duiden van data;
- Het richting geven aan de ontwikkeling van sensortechniek omdat de vraag
ernaar bij de hub duidelijk zal worden.
Specifieke feedback op propositie Integraal Afwegingskader
• Het integraal afwegingskader zou beleidsmakers moeten kunnen helpen om
voorbij hun beleidsterreinen te kijken en om samenwerking te vinden met
andere beleidsterreinen.
• De DKH-GSL moet zendingswerk verrichten of proactieve rol aanmeten om
beleidsmakers zo ver te krijgen hun behoefte voor data en een integrale
benadering te gaan zien en te articuleren.
• Een integraal afwegingskader is nodig om juist de voordelen voor
beleidsbeslissingen zichtbaar te maken. Het zou tot hele andere
besluitvorming kunnen leiden.
• Twijfel: hoe ga je om met tegengestelde belangen? Als duidelijk is dat 1
instrument is gekozen ten faveure van economische effecten, terwijl ook
helder is dat je dan bewust kiest voor een slechtere luchtkwaliteit van een
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•

39

bepaalde wijk. Wat betekent dat voor ons politiek bestuur en hoe gaan we
daarmee om?
Er moet een heldere scheiding worden gemaakt tussen de rol van de DKHGSL en die van de markt. Wel is al duidelijk dat de DKH-GSL bedrijvigheid
kan creëren voor adviezen vanuit consultancybureaus die weten hoe met de
data en het afwegingskader om te gaan of deze voorvertalen in hun eigen
modellen.
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Annex II: Voorbeelden van DKH-GSL Projecten
Snuffelfietsproject
Het snuffelfietsproject is een samenwerking tussen de provincies Utrecht,
verschillende gemeenten, fietsorganisaties, de bedrijven SODAQ en Civity en het
RIVM. In het snuffelfietsproject gaan maar liefst 500 vrijwilligers een jaar lang al
fietsend fijnstof in de buitenlucht meten. In een volgende fase zal ook
geëxperimenteerd worden met het meten van NO2. Het doel van het project is
kennis vergroten over het gebruik van sensoren op fietsen en de luchtkwaliteit op
fietsroutes te bepalen. De verzamelde gegevens kunnen bijvoorbeeld helpen bij de
verbetering van de infrastructuur, alsmede bij de ontwikkeling van meer groene
fietsroutes. De meetgegevens komen beschikbaar via www.snuffelfiets.nl.
Daarnaast zullen ze ook terug te vinden zijn op het Samen Meten dataportaal.
Ontwikkeling belevingsapp
De Universiteit Utrecht (UU) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
(RIVM) hebben afgelopen jaar de Modelling Environmental Exposure System
(MEES) app ontwikkeld. De MEES-app is een toepassing voor het ontsluiten van
real-time sensordata (voor luchtkwaliteit) die grafische indicaties geeft van
‘schone’ en ‘belaste’ locaties en/of routes. De app maakt het ook voor gebruikers
mogelijk om aan te geven hoe zij de kwaliteit van de leefomgeving op specifieke
locaties ervaren en waarderen. MEES is nog een prototype en zal daarom verder
worden ontwikkeld door het RIVM en UU in samenwerking met de provincie
Utrecht. Hierbij zal voldoende ruimte zijn voor gebruikers om hun ideeën in te
brengen. De app wordt dan ook in nauw overleg met gebruikers verder ontwikkeld.
Benchmark Gezond Stedelijk Leven met Mecanoo
Mecanoo is met het plan ‘Blue District’ geselecteerd voor de ontwikkeling van de
Cartesiusdriehoek in Utrecht. Op het voormalige bedrijventerrein van de NS komen
2600 woningen, een groot centraal park, een school, een supermarkt, horeca en
diverse andere voorzieningen. Het masterplan belooft dat inwoners van de wijk
langer in goede gezondheid zullen blijven leven. De vraag is echter hoe meet je
wat de impact is van het urban design op de kwaliteit van de leefomgeving en hoe
evalueer je de behaalde gezondheidswinst? In deze case-studie zullen we testen
of we de juiste informatie voor handen hebben voor een health impact assessment
(HIA) en sociaal-economische impact assessment met behulp van het Social Cost
Benefit (SCBA)-raamwerk. De Key Performance Indicator (KPI) voor deze
casestudie is of we voor het Cartesius driehoek ontwerp een generieke
ontwerpstructuur voor de datahub kunnen ontwikkelen, die het mogelijk maakt
voor urban designers om plannen te evalueren op het Gezond Stedelijk Leven
potentieel.
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Annex III:
entiteiten

Verkenning

meest

geschikte

juridische

Voor de juridische structuur van de DKH-GSL zijn een aantal alternatieven op basis
van de ontwerpprincipes getoetst op wenselijkheid en op haalbaarheid met de UU
(Holding) en het RIVM. Bij de ontwerpeisen sluiten in beginsel vier juridische
samenwerkingsvormen aan:
1. Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
2. Stichting;
3. Coöperatie;
4. Samenwerkingsovereenkomst, beter bekend als consortium agreement;
De verschillende kenmerken van de drie juridische entiteiten zijn hieronder kort
samengevat.
De Besloten Vennootschap (B.V.) scoort van alle vier de juridische
samenwerkingsvormen het minst op aansluiting bij de ontwerpeisen. De B.V. is
niet geschikt om een groot aantal samenwerkende partijen (> 50) te binden.
Bovendien moet voor elk in- of uittredende partij een notaris worden ingeschakeld
voor een statutenwijziging. De zeggenschap en eventuele winstverdeling liggen
ook strikt vast in de statuten en zijn minder flexibel op maat te maken voor
specifieke situaties in het ecosysteem. Daarbij is gebleken dat voor duurzame
samenwerkingsverbanden de B.V. voor zowel de UU als voor het RIVM geen
aantrekkelijke optie is. Een B.V. wordt ervaren als te Alliantie, te zelfstandig en op
te grote afstand van de moederorganisatie(s). Hierdoor ontstaat het risico dat de
positionering en de reputatie van de moederorganisaties in het geding komen.
Tenslotte heeft de B.V. een commerciële uitstraling die minder lijkt te passen bij
dit publiek-private initiatief.
De stichting kent drie belangrijke nadelen bij de toetsing op de ontwerpeisen. De
zeggenschap is bij een klein deel van de samenwerkende partijen geconcentreerd.
Gelet op de ambitie om uit te groeien tot een grote heterogene groep biedt de
stichting minder inspraak van alle leden hetgeen kan leiden tot minder
commitment van de leden. Voorts bestaat er geen eigenaarschap (de stichting is
van niemand) en kan eventueel collectief opgebouwd vermogen niet uitgekeerd
worden.
Zowel de B.V. als de Stichting als juridische samenwerkingsvorm vallen om deze
redenen af. Hiermee resteren de Coöperatie en de samenwerkingsovereenkomst
als alternatieven voor de juridische samenwerkingsvorm.
De coöperatie heeft de beste score op de ontwerpeisen. De rechtsvorm van de
coöperatie (in het bijzonder de coöperatie U.A. met uitgesloten aansprakelijkheid)
is door de wetgever ook specifiek ingericht om:
• een gezamenlijk lange termijn doel van de leden te behartigen;
• de zeggenschap in de besluitvorming te regelen op basis van georganiseerd
vertrouwen en gedisciplineerde toetsing;
• een hoge mate van participatie door de leden te bewerkstelligen;
• het eigendom en de financiering primair door leden te laten verrichten;
• niet de winst van het coöperatieve bedrijf het oogmerk in de onderneming
te laten zijn, maar de toegevoegde waarde voor de leden;
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•
•
•

uitkering van winst aan leden mogelijk te maken;
de mogelijkheid tot beperking van aansprakelijkheid;
het behoud van zelfstandigheid van de leden te respecteren.

De keuze voor de Coöperatie vereist voor het RIVM echter toestemming vanuit het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) na doorlopen van een
aantal vastliggende procedures. Op dit moment is het oprichten van een
Coöperatie, nog een stap te ver voor het RIVM dat vanuit het ministerie van VWS
nog geen groen licht heeft gekregen voor het oprichten van een juridische entiteit.
Belemmerende factor daarbij is gelegen in minder goede ervaringen van het RIVM
met entiteiten in het recente verleden waarin samenwerking met derden is
ondergebracht en in het feit dat niet alle daartoe geëigende processen zijn
doorlopen.
Het
vierde
alternatief
is
de
samenwerkingsovereenkomst.
Een
samenwerkingsovereenkomst is een privaatrechtelijke overeenkomst tussen twee
of meer partijen die gedurende een bepaalde periode een gemeenschappelijk doel
(project) willen realiseren zonder dat er een entiteit (zelfstandige
rechtspersoonlijkheid) ontstaat.
Onderstaande tabel geeft een kort overzicht van de juridische kenmerken van de
vier overwogen juridische vormen.
Juridische
kenmerken
Toe-/
uittredende
partijen
Zeggenschap
Eigenaarscha
p

Stichting

B.V.

Coöperatie

Mogelijk
o.b.v.
specifieke
afspraken
in
statuten
Via
benoemingsrecht
en in statuten
Nee, vermogen in
de ‘dode hand’
(stichting is van
niemand)

Mogelijk
d.m.v.
aandelen,
geschikt
voor beperkt aantal
aandeelhouders
Via aandelenbezit

Mogelijk
d.m.v.
lidmaatschap,
geschikt
voor
groot aantal leden
Via lidmaatschap

Ja, via aandelenbezit

Juridisch
niet,
lidmaatschap
is
wel
in
geld
waardeerbaar en
overdraagbaar
Verrekening kan
in contanten, met
leningen of via
lidmaatschapsrec
ht
Rendement
uitkeerbaar
en
onderneming
verkoopbaar via
overdracht
lidmaatschap of
activa-passiva
transactie

Waardeversch Verrekening kan Verrekening kan via
il
tussen in contanten of aandelenbezit
en
inbreng
van met leningen
onafhankelijk
van
partijen
zeggenschapsverhoudi
ng
Rendement
Geen uitkeringen, Rendement uitkeerbaar
uitkeerbaar
tenzij met sociale en
onderneming
en
/ideële strekking, verkoopbaar
via
verkoopbaar
onderneming
aandelentransactie of
alleen
activa-passiva
verkoopbaar via transactie
activa-passiva
transactie
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Juridische
Stichting
B.V.
kenmerken
Uitstraling
Rechtsvorm met Commerciële
van de entiteit sociale of ideële rechtsvorm
met
doelstelling
gesloten uitstraling
Fiscaliteit

Slechts Vpb- en
btw-plichtig voor
zover
een
onderneming
wordt gedreven

Intellectueel
eigendom

IP
gezamenlijke
innovaties
van
stichting

Bestuur

Stichtingsbestuur
vastgelegd
in
statuten
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Coöperatie

Commerciële
rechtsvorm met
‘open’ uitstraling
gericht
op
samenwerking
Altijd Vpb- en btw- Altijd
Vpbplichtig
plichtig,
btwplichtig
indien
sprake is van het
drijven van een
onderneming
IP
gezamenlijke IP gezamenlijke
innovaties van B.V.
innovaties van de
coöperatie
of
slechts
beheert
door coöperatie
Vennootschapsbestuur Ledenraad
vastgelegd in statuten
vastgelegd
in
statuten of bij
groter
aantal
leden
wordt
bestuur gevormd
uit de ledenraad
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Annex IV: Interviews
Voor de ontwikkeling van dit Visiedocument zijn interviews gehouden met een
aantal experts binnen de UU en RIVM op de verschillende domeinen van GSL. In
onderstaande tabellen zijn deze Thema experts opgenomen:
Thema
Groene stad (groen, blauw, natuur
in de stad)
Vitale
stad
(leefstijl,
voorzieningen/ontwerp voor gezonde
leefstijl, kwetsbare groepen, impact
wandelen/fietsen, zorg op de juiste
plaats)
Veilige, sociaal inclusieve stad
(sociale
cohesie,
participatie,
eenzaamheid)
Duurzame stad (lucht, geluid,
klimaat
adaptatie/mitigatie,
aansluiting SDGs)

Thema Experts RIVM
Ton de Nijs,
Ana Maria de Rode Husman
Hanneke Kruize,
Frank den Hertog,
Caroline Baan

Thema
Vitale
stad
(leefstijl,
voorzieningen/ontwerp voor gezonde
leefstijl, kwetsbare groepen, impact
wandelen/fietsen, zorg op de juiste
plaats)
Groene stad (groen, blauw, natuur
in de stad)
Bereikbare stad

Thema Experts UU
Jet Smit,
Mariëlle Jambroes

Lea den Broeder,
Theo van Alphen,
Annemarie Ruijsbroek
Guus Velders,
Joost Wesseling,
Arnaud de Kok

Marco Helbich

Dick Ettema,
Jooske Ijzer,
Gerard Hoek
Veilige, sociaal inclusieve stad John de Wit,
(sociale
cohesie,
participatie, Frank van Lenthe,
eenzaamheid)
Carlijn Kamphuis,
Mansi Jain
Duurzame stad (lucht, geluid, René Verburg
klimaat
adaptatie/mitigatie,
aansluiting SDGs)
Telefonisch interview
Anke Huss
Daarnaast zijn intervies gehouden met de volgende personen omtrent de
juridische samanewerkingsvorm.
Contactpersoon
Functie
Datum
Loek Stokx
CSO RIVM
27-5
Oscar Schoots (en Mark Pen, UU) CEO
UU 24-6
Holdings
Els van Schie, Loek Stokx, Jolle RIVM
18-7
Landman
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Annex V: Subsidieverkenning
Onderdeel van de financiering van de DKH-GSL is het acquireren van wervend
vermogen uit de tweede- (publiek, nationaal), derde- (publiek, internationaal) en
vierde geldstroom (privaat). Voor elk van deze geldstromen is een gerichte
subsidiestrategie nodig.
Subsidiestrategie 2de geldstroom (publiek, nationaal)
Toegang tot de DKH-GSL betekent voor een individuele publieke Partner toegang
tot specifieke (fijnmazigere in tijd en locatie) data en kennis thans ‘opgesloten’
binnen private partijen alsmede de brede kennis rondom GSL bij de andere
Partners. Dit stelt publieke Partners in staat om hun data en kennis omtrent GSL
te verrijken en hiermee hun besluitvorming rondom GSL beter wetenschappelijk
te onderbouwen. Naast facilitator in een subsidietraject (als partner in een
consortium) kan DKH-GSL ook participeren als subcontractor of dienstverlener. In
alle gevallen is er sprake van verschillende subsidiepercentages en variëren de
subsidiabele activiteiten per regeling. De keuze voor de uiteindelijke juridische
entiteit van de DKH-GSL is hierbij ook van grote invloed op welke subsidiebronnen
uit de tweede geldstroom een beroep kan worden gedaan.
Subsidiestrategie 3de geldstroom (publiek, internationaal)
Toegang tot de DKH-GSL betekent voor internationale publieke Partners toegang
tot specifieke nationale data(sets) en de hieraan gekoppelde kennis bij de
Partners. De DKH-GSL kan zich hiermee positioneren als een aantrekkelijke
partner in internationale consortia op het gebeid van GSL.
Naast een rol als partner in een consortium is het ook de mogelijkheid om te
opteren voor een penvoerderschap in een internationaal gefinancierd project. Dit
is echter alleen interessant als de subsidie call precies past bij de ambitie en
activiteiten van DKH-GSL. Ook hier is het essentieel dat er een keuze wordt
gemaakt uit een rechtsvorm waarin optimaal gebruik gemaakt kan worden van de
externe financieringen.
Subsidiestrategie 4de geldstroom (privaat)
Deelname aan de DKH-GSL geeft private Partners toegang tot rijke datasets en
wetenschappelijke kennis thans ‘opgesloten’ binnen publieke Partners. Dit stelt
private Partners in staat om hun diensten en productenaanbod aan afnemers te
verbeteren door middel van betere validatie van de datasets en meetstrategieën
die hieraan ten grondslag liggen.
Inzet zeven servicecomponenten
Elk van de thans voorziene zeven servicecomponenten kunnen in combinatie of
afzonderlijk ingezet/aangeboden worden in specifieke subsidieaanvragen als
ondersteunende service:
•

•
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Integraal Afwegingskader:
o Het integraal afwegingskader zou beleidsmakers moeten kunnen
helpen om voorbij hun beleidsterreinen te kijken en om
samenwerking te vinden met andere beleidsterreinen.
o Potentiële subsidieprogramma’s: Horizon Europe, Coordination and
Support actions (CSA), 3rd Health programme
Database:
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Potentiële subsidieprogramma’s: Horizon Europe AI programme,
Enhanced European Innovation Council (EIC)
Digital Twins:
o Potentiele subsidieprogramma’s: Horizon Europe, AI programme, EIC
Meet- en sensorstrategieën:
o Potentiele subsidieprogramma’s: Horizon Europe, NMBP
Beleidsadvies:
o Potentiële subsidieprogramma’s: Horizon Europe, Coordination and
Support actions (CSA), 3rd Health programme
Netwerkbijeenkomsten en GSL Masterclasses:
o Potentiele subsidieprogramma’s: COST, Erasmus+, MSCA ITN
o

•
•
•

•

Om deze proposities aan te kunnen bieden aan geïnteresseerde consortia is het
nodig om deel te nemen aan netwerken en online Partnersearch en matchingtools
zoals Crowdhelix en de Partnersearch facility in de EU-participant portal (SEDIA).
Horizon Europe
Horizon Europe is de opvolger van Horizon2020 en is een belangrijk programma
voor de financiering van DKH-GSL. Er wordt steeds meer bekend over dit
programma (dd. jan. 2020) echter de calls zijn nog niet in draft beschikbaar. Deze
worden pas rond de zomer 2020 bekend.
De structuur van Horizon Europe is vergelijkbaar met de pijlerstructuur van
Horizon 2020 en het programma behoudt de focus op excellentie en impact:
• Pijler 1: Open Science (inclusief de European Research Council (ERC) en
Marie Skłodowska-Curie Acties (MSCA))
• Pijler 2: Global Challenges and Industrial Competitiveness
• Pijler 3: Open Innovation (inclusief de European innovation Council (EIC) en
het European Institute for Innovation and Technology (EIT))
• Strenghtening the European Research Area

46

Data- & KennisHub Gezond Stedelijk Leven | Visiedocument april 2020

De Global Challenges and Industrial Competitiveness-pijler heeft het grootste deel
van het budget toegekend gekregen, namelijk 52,7 miljard. De eerste pijler krijgt
25,8 miljard en de laatste pijler 13,5 miljard, waarvan het overgrote deel naar de
EIC gaat. Het widening participation and spreading excellence-budget wordt
verdubbeld naar 2 miljard. Dit deel krijgt in Horizon Europe een nieuwe naam,
namelijk sharing excellence.
Wat is nieuw
De Commissie wil een missie-gedreven aanpak voor onderzoek en innovatie
introduceren in de tweede pijler van Horizon Europe. De missies moeten zich
richten op EU-doelstellingen en spreken tot de verbeelding van de burger. Verder
moeten de missies verbindingen leggen tussen disciplines en sectoren. DKH-GSL
past perfect in deze context en door het optimaal profileren van de mogelijkheden
van DKH-GSL in Europees verband is het zeer goed mogelijk om significante
financiële bijdrages te genereren uit het Horizon Europe programma.
Beïnvloeding van agenda’s
Subsidies (en dan met name de Europese subsidies in het Horizon programma)
zijn te beïnvloeden door georkestreerde acties van meerdere organisaties in
verschillende EU-landen. Hiermee is het mogelijk de calls te beïnvloeden zodat er
kansen worden gecreëerd.
Het organiseren van een jaarlijks werkbezoek aan Brussel kan hierbij een nuttige
exercitie zijn. Een werkbezoek beoogt een actuele update van belangrijkste
aandachtspunten voor kansrijke beïnvloeding van de EU te geven, in het bijzonder:
1. De EU-cyclus van budgettering, beleidsprogrammering, budgetallocatie aan
programma’s en daarna projecten.
2. De beïnvloeding van relevante EU-officials in de Europese Commissie (EC),
het Europees Parlement (EP) en, via onze regering, in de Raad.
3. De mobilisatie van stakeholders (belanghebbende groepen bij een
programma en bij projecten) t.b.v. breder draagvlak als belangrijke
succesfactor.
4. Het management van het ‘thuisfront’, dat in elke arena het meest de mate
van succes of falen bij externe beïnvloeding bepaalt.
Hoe eerder men in de cyclus intervenieert, des te groter de kans op succesvolle
aanvragen. Echter is het nodig om bredere massa te creëren met belangengroepen
uit andere landen en sectoren. Officials kunnen niet elke pressiegroep apart
ontvangen, laat staan bedienen, wél groepen met gebundelde belangen. Het is dus
van belang om DKH-GSL te positioneren in verschillende gremia door bij te dragen
aan position papers en beïnvloedingsstrategieën. Het ontwikkelen van een
duidelijke strategie gericht op beïnvloeding van zowel Horizon Europe alsmede
nationale subsidieprogramma’s is erg belangrijk.
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Annex VI: Founding Partners DKH-GSL
De volgende organisaties hebben de intentie uitgesproken om de samenwerking
binnen de DKH-GSL te willen aangaan middels ondertekening in mei 2020 van een
samenwerkingsovereenkomst.
1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2. Universiteit Utrecht (UU)
3. Stichting Economic Board Utrecht (EBU)
4. Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
5. Provincie Utrecht
6. Gemeente Amersfoort
7. Hogeschool Utrecht (HU)
8. Future City Foundation
9. Civity B.V
10.Mecanoo International B.V
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