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Basiswaarden in het Scenario 2030:

Er komt een alles kunnend slim lichtgrid, dat ICT (IP), energie en verlichting samenbrengt. 
Hierdoor ontstaan andere gebruiksmogelijkheden (en dus ontwerpmogelijkheden) van de sociale ruimte.

De gemeente 
• levert de basisvoorziening (NUTS voorziening) van het slimme lichtgrid, met daarin opgenomen:
   · licht in de breedste zin; van functionele verlichting tot multimediale (kunst)projecties,
   · veiligheid in de breedste zin; inclusief sociale veiligheid,verkeerssystemen en luchtkwaliteit,
• is als ‘provider’ verantwoordelijk en draagt dus zorg voor de borging van het publieke belang,
• ontwikkelt stapsgewijs en duurzaam, 
• streeft naar een veranderde perceptie van de openbare ruimte; als leefomgeving ipv doorgangsruimte.

Waarborgt voor bewoners:
• dat ze altijd zeggenschap hebben over hun eigen publieke ruimte,
• dat ze altijd betrokken worden bij uitrol in hun wijk, ook als co-vormgever van hun eigen ruimte,
• dat de basisvoorziening gratis is voor iedereen, en eventueel extra’s tegen betaling.

Richt processen in om:
• het publieke belang te borgen: het organiseren van rollen, verantwoordelijkheden, publieke betrokkenheid, 
    signalering onvoorziene effecten, etc.,
• het grid open te stellen voor allerhande initiatieven (burger-, commercieel-): het borgen van continue 
    ontwikkeling in/door de quadruple helix,
• ruimte te creëren voor experimenteren, door het mogelijk maken van (tijdelijke) living labs om samen met 
    partners te (co-)creëren en testen.
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Transitie in de perceptie van mensen
(groeiend bewustzijn van schaarste drijft bewustere keuzes naar meer maatschappelijke verantwoordelijkheid voor zichzelf, anderen en de omgeving)

Transitie in sociale verbindingen
(verantwoordelijke mensen maken goed gebruik van technologie om nieuwe betekenisvolle verbindingen te leggen)

Transitie in maatschappelijke innovatie
(ondernemende mensen en steden co-innoveren naar waardevolle oplossingen die bijdragen aan een hoger doel)

Continue verbetering
van de verlichtingsystemen

(energie, lichtopbrengst, 
betrouwbaarheid)

Variabele kleurinstellingen
(bijv. gradienten in kleurtemperatuur)

Verbeterde optiek
(bijv. gelijkmatige verdeling, kleur-

menging, grotere afstanden)

Beheer systeem & energie
(configuratie- & 

kwaliteitsmanagement)

Sturing van licht
(bijv. sturen van bundel en richting)

Lichtgevende ‘displays’
(lichtgevende oppervlakken met

beeldschermachtige mogelijkheden)

Zelfvoorzienende systemen
(energieopwekking en lokale opslag

maakt ‘paalloze’ oplossingen
mogelijk)

Ontwerpvrijheid
(nieuwe vormgevings- en

montagemogelijkheden maken
nieuwe ontwerpen mogelijk)

Modulaire oplossingen
(standaard modules als bouwblokken

maken flexibele configuraties
mogelijk van verlichting en besturing)

Onzichtbare systemen
(zelfvoorzienende, intelligente,

kleine systemen verdwijnen
in de context en omgeving)

‘Natuurlijke verlichting’
visuele ervaring

(ervaring van de kwaliteit van 
natuurlijk licht met kunstlicht in 3D)

‘Natuurlijke verlichting’
multisensoriele ervaring

(ervaring van de kwaliteit van
natuurlijk licht - meerdere zintuigen -

met kunstlicht)

Lichtgevende oppervlakken
(grotere ontwerpvrijheid en
positionering van bronnen)

Adaptieve systemen
(interactie van verlichtingsystemen

met ‘real time’ informatie)

Interfaces op basis van IP 
slimme afstandsbediening

(open interfaces, dashboard,
intelligente groepering, 

softwarematig upgradable)

Event-based besturing, 
o.b.v. lokale context

(gebaseerd op scenario’s, sensoren
op straatniveau)

Bescherming van privacy  
in bouwen van consensus
(veilige systemen voor betrekken

van meerdere partijen in 
besluitvorming)

Dynamische, autonome
verlichtingssystemen

(licht naar behoefte, scenario’s 
gebruikmakend van veel & goedkope 
sensoren, opwaardeerbare systemen)

Service geörienteerde
verlichtingsoplossingen 

(light on demand, stimuleren van de
publieke ruimte, scenario’s voor bijv.: 

politie, winkels, horeca)

Retrofit betaalbare controls
flexibiliteit na installatie
(sensoren met lage bandbreedte
hardware upgradable systemen)

Geavanceerde sensoren
& communicatie

(sensoren met hoge bandbreedte,
integratie van camera data)

Goedkope sensoren
(metingen van: verkeer, lucht-

kwaliteit (fijnstof, CO2, CO), geluid,
temperatuur etc)

Informatie & 
communicatie infrastructuur

(IPv6, breedband, meervoudige 
accesspoints, cloud based)

Zelfmonitorende systemen
(bijv. intrusion detection)

Slimme gebouwen
(gebouwmanagementsystemen

= meerdere huizen en/of kantoren)

Slimme stadsystemen
(slimme oplossingen en besturing,

geïntegreerde diensten voor energie
afval, mobiliteit, zorg, verlichting etc.)

Intelligent verkeer
(coördinatie tussen auto’s en 

navigatiesystemen, optioneel met 
nieuwe tolsystemen)

Open data
(van verschillende bronnen)

Netwerk van stadssensoren
(uitgebreid netwerk van sensoren 

voor luchtkwaliteit, energieverbruik 
en maatschappelijke issues)

Beheersen publiekstromen
(integratie van fijnstofmeting

met navigatie door verlichting-
en verkeersmanagement)

‘Machine to machine’ 
communicatie

Netwerk van microcellen

Stadsdashboards
(real time informatie over de

verschillende stadsdiensten heen,
maakt integrale besluitvorming

mogelijk)

Open breedband IP netwerk
(maakt convergentie van losse 

systemen mogelijk = samenwerking
tussen systemen met eigen policies)

Duurzame locale energie-
opwekking en open 

energienetwerk
(verbinden van kleine, lokale

systemen aan netwerk)

Balanceren piekbelasting
op stadsnivo

(integraal energieverbruik, publiek 
en privaat, incl. stedelijke verlichting)

Efficiente oplossingen
zonder energie restricties

(energie is niet langer de bottleneck)

Real time informatie
(’google street view’ in real time, 

augmented reality, ondersteund door
breedbandnetwerk en sensoren

met hoge bandbreedte bijv. cameras)

‘System of systems’
(samenwerking tussen verschillende 

systemen, bijv. beheer van verkeer
en luchtkwaliteit, navigatie,

noodhulpsystemen etc.)

Industrieel ontworpen & 
‘groen’ datacentrum

(maakt innovatie in energie- en 
ICT infrastructuur mogelijk op 

grotere schaal)

Slimme huizen
(slimme oplossingen voor thuis)

Stadsbesturingsystemen
(ontwikkeling van algoritmes voor

stadsbesturingsystemen)

Platform voor burger-
co-creatie & participatie

(beleid over de rol van burgers in 
innovatie, platform voor interactieve 

betrokkenheid in quadruple helix)

Juridische aspecten
(opbouwen van inzicht in juridische 

kant van samenwerking in innovatieve
projecten in een quadruple helix 

structuur)

Open infrastructuur
(afdwingen dat er open toegang

is op infrastructuur van staat,
provincie en stad)

Kennisontwikkeling
(inrichten continu leerproces

voor ambtenaren betrokken in
de quadruple helix)

Rollen & 
verantwoordelijkheden

(aanpassing organisatie aan
veranderde omstandigheden en 

verdienmodellen)

Bouwen van triple helix eco- 
systeem voor infrastructuur

(publiek/private-samenwerking, 
verdienmodellen, samenwerkings-
verbanden, tender procedures etc.)

Investering voor innovatie
(investering door de gemeente om

innovatie mogelijk te maken,
eventueel later overdragen aan 

derden voor exploitatie) 

Roadmap & innovatieplan
(integrale roadmap en innovatieplan
 voor duurzaamheidsdoelstellingen, 

investerings- en budgetrichtlijnen
voor slimme lichtsystemen)

Behoeften en wensen van
burgers & maatschappij

(inzicht in de behoeften en wensen
en communicatie hiervan naar

relevante partijen)

Open verdienmodellen
voor infrastructuur

(verdere ontwikkeling van infra-
structuur door (nieuwe) bedrijven)

Beleidsontwikkeling
stedelijke verlichting

(op basis van objectieve modellen
voor perceptie van kwaliteit van leven
vertaald in gebruikersprofielen etc.)

Objectieve modellen voor
perceptie van veiligheid
(inzicht in hoe burgers veiligheid

in de brede zin ervaren en hoe
dit te bereiken)

Kennis van dynamische
lichtsystemen

(inzicht in de specifieke behoeften
en wensen gerelateerd aan

dynamische lichtinstellingen)

Ontwikkeling van
wet- & regelgeving

(continue ontwikkeling v. technologie
behoeft aanpassing van regels

i.r.t. nieuwe mogelijkheden,
bijv. lichtgevende oppervlakken)

Ontwikkeling van nieuwe
producten & diensten

(op basis van inzicht in behoeften en
wensen van burgers en maatschappij,

met nieuwe verdienmodellen en
samenwerkingsinitiatieven)

Pilot 1 project (α−test)
(experimenten om inzicht te krijgen
in behoeften van burgers en stake-

holders in bijv. Stratumseind, 
bedrijfsterreinen en woonwijken)

Pilot 2 project (α−test)
(verdergaande experimenten om

inzicht te krijgen in behoeften 
gerelateerd aan comfort, veiligheid,

performance & efficientie)

Pilot 3 project (β−test)
(consolidatie van resultaten van pilots

verificatie van relevante gebruikers-
profielen voor slimme verlichting)


