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1. Waarom een TechVisie? 
 

 

 

 

 

Digitale technologie is niet meer weg te denken uit de stad en uit ons leven. In het UMC Utrecht 

worden robots ingezet voor complexe operaties. Via sensoren meten we de drukte in de 

fietsenstallingen om fietsers alternatieve stallingsmogelijkheden aan te bieden. En met slimme 

energienetwerken wordt zonne-energie in Lombok opgeslagen in elektrische auto’s. Ook staat de 

grote IT-storing van juni 2019 bij de gemeente Utrecht zelf nog scherp op het netvlies. We beseften 

ons weer hoe afhankelijk we zijn van digitale technologie. 

 

Digitale technologie biedt kansen voor de vragen waar Utrecht mee te maken heeft. Technologie biedt 

oplossingen voor problemen op het gebied van gezond stedelijk leven. Denk aan het regelen van vraag 

en aanbod van lokaal opgewekte energie, of het aanbieden van informatie aan reizigers om de auto 

wat vaker te laten staan en voor het openbaar vervoer te kiezen. Daarnaast, een stad die investeert in 

een goede digitale infrastructuur (connectiviteit) trekt nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid aan. 

Ook zorgt een sterke digitale infrastructuur voor betrouwbare en snelle internetverbindingen. Voor 

onderwijsinstellingen en ondernemers zijn deze verbindingen van groot belang. De mogelijkheden van 

technologie zijn eindeloos, maar de kansen die technologie biedt, moeten wel gegrepen worden. Voor 

D66 staat hierbij het bevorderen en beschermen van publieke waarden centraal.   

 

Digitale technologie moet werken voor onze stad en haar inwoners. Niet andersom! Het moet 

gaan over het vergroten van vrijheid en kansengelijkheid. Over het beschermen van onze 

burgerrechten en privacy. Over innoveren waardoor we de grote vragen waar onze stad mee te 

maken heeft – klimaat, zorg, mobiliteit – beter kunnen beantwoorden. Om digitale technologie 

voor óns te laten werken, moeten we niet op onze handen zitten en het ons laten overkomen. 

Wij moeten de technologie zelf vormgeven en aan het stuur zitten. Dat vraagt om weloverwogen, 

duurzaam beleid met heldere keuzes. Daarom presenteren wij de TechVisie Utrecht: voor digitale 

vrijheid. Hiermee willen we het debat in onze stad verder brengen, doen we zelf concrete 

voorstellen, en dagen wij het Utrechtse college van burgemeester & wethouders uit om een 

tandje bij te schakelen.  
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Naast kansen zorgt technologie ook voor uitdagingen. In een wereld die verder digitaliseert worden 

namelijk ook de keerzijdes hiervan steeds zichtbaarder. Denk aan: risico’s rondom 

informatiebeveiliging, ethische vragen over de inzet van kunstmatige intelligentie en algoritmes, de 

privacy die onder druk staat, en de macht van grote technologiebedrijven. Ook blijft menselijk contact 

cruciaal. Daarnaast dienen we sommige zaken gewoon goed te regelen omdat de wet het voorschrijft, 

denk aan het beschermen van onze persoonsgegevens vanwege de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). Andere zaken zijn politieker. D66 Utrecht kiest nadrukkelijk voor het 

beschermen van privacy en het vergroten van ieders individuele vrijheid. Van voorbeelden waarbij 

allerhande overheidsbestanden en persoonsgegevens gekoppeld worden door een algoritme met als 

doel het opsporen van uitkeringsfraude, krijgen wij de rillingen.  

 

De gemeente Utrecht maakt al werk van digitale technologie. Utrecht was met de eerste 

informatiecommissaris koploper op het gebied van het proactief delen van data en informatie. Ook is 

de gemeente actief om te gaan werken volgens de principes van de Wet Open Overheid (WOO), 

waarbij het ‘open’ omgaan met informatie het uitgangspunt is. Daarnaast heeft de gemeente ervaring 

opgedaan met datagedreven sturing, bijvoorbeeld om woninginbraken te voorkomen. Met deze 

initiatieven is Utrecht landelijk een voorloper op het gebied van innovatie. Het platform 

utrecht.slimmelden.nl is daar een goed voorbeeld van. Tegelijkertijd kan Utrecht nog veel leren van 

andere steden in Nederland, Europa en de rest van de wereld. Zo kent Amsterdam een Chief 

Technology Officer, en investeert die gemeente veel in de digitale startup community en hoe om te 

gaan met data en informatie. En Madrid werkt sinds 2015 met Decidum, een omvangrijk digitaal 

platform dat vormgeeft aan de digitale democratie.  

 

Door actief op te treden als gemeente op het gebied van digitale technologie en innovatie kunnen we 

onze vrijheid vergroten. Dat vraagt om een visie op wat je wel (en niet) wilt met digitale technologie. 

In deze TechVisie Utrecht: voor digitale vrijheid beschrijven wij handvatten en voorstellen om kansen 

te grijpen, uitdagingen aan te pakken en de gemeente weloverwogen om te laten gaan met 

digitalisering. In hoofdstuk 2 Zet waarde centraal beschrijven we wat onze visie op technologie is, en 

gaan we in op de waarden die wij cruciaal vinden.  

 

Daarna onderscheiden we drie thema’s:  

- Digitale stad (H3): over de stad Utrecht, infrastructuur en werkgelegenheid.  

- Digitaal burgerschap (H4): over democratie, digitale rechten en onderwijs. 

- Digitale gemeente (H5): over de gemeentelijke organisatie zelf. 
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2. Zet waarden centraal 
 

 

 

 

 

>> Kansengelijkheid 

Iedereen dient gelijke toegang te hebben om te profiteren van de kansen die technologie biedt. In een 

wereld die steeds verder digitaliseert, is het ongelooflijk belangrijk om te zorgen dat al onze bewoners 

hierin meekunnen komen – en wanneer dat niet zo is, we hulp en alternatieven bieden. Zo heeft 

iedereen recht op informatie. Inwoners moeten de informatie die voor hen relevant is kunnen vinden, 

begrijpen en kunnen inzetten.  

 

>> Vrijheid en zelfontplooiing 

Technologie draagt bij aan de emancipatie, ontwikkeling en eigenzinnigheid van Utrechters. Wij willen 

dat mensen zelf met data aan de slag (kunnen) gaan. Onderwijs speelt daarin een cruciale rol als plek 

van creativiteit, en het durven en kunnen stellen van fundamentele, ethische vragen. Belangrijk voor 

ons is dat inwoners het recht op menselijk contact hebben: technologie dient menselijke relaties te 

verbeteren en niet te vervangen. 

 

 

 

 

Wanneer het over digitale technologie gaat, bestaat het risico dat we het gaan zien als een doel 

op zich. Het uitgangspunt van ons denken is juist dat het gebruiken en stimuleren van digitale 

technologie moet bijdragen aan het vergroten van onze vrijheid en het vinden van antwoorden 

op maatschappelijke vragen in onze stad. Omdat het gebruiken en stimuleren van technologie 

niet ‘waardenvrij’ is, vragen de kansen en uitdagingen die daarbij om de hoek komen kijken om 

politieke keuzes. Daarom hebben wij vier kernwaarden geformuleerd die dienen als kompas voor 

de verdere uitwerking van deze TechVisie. Sommige publieke waarden willen we met 

technologie bevorderen en stimuleren, en andere publieke waarden willen we beschermen of 

zien we als een randvoorwaarde voor de inzet van technologie. Wat ons betreft zijn deze 

publieke waarden ook het uitgangspunt voor de omgang met digitale technologie en innovatie 

door de gemeente Utrecht zelf.  
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>> Veiligheid en privacy 

Een belangrijke randvoorwaarde voor technologie is het versterken van onze digitale veiligheid en het 

waarborgen van de privacy van Utrechters. In Utrecht willen we inzetten op ‘anoniem, tenzij’, en zo 

min mogelijk data over onze inwoners gebruiken. Zelfbeschikking – juist in de digitale wereld – is een 

groot goed. Omdat digitale systemen zo cruciaal zijn in het functioneren van onze stad en de 

gemeente, dienen ze met de groots mogelijke zorg onderhouden en beveiligd te worden. 

 

>> Transparantie en controlemacht 

Ook al is digitale technologie soms moeilijk te begrijpen, het moet uit te leggen zijn wat er (mee) 

gebeurt. Wel willen daarom een open Utrecht. Er dient transparantie te zijn over technologische 

toepassingen en voldoende checks and balances in het systeem. Technologie kan democratisering 

bevorderen  en tegelijkertijd uitdagen. Overigens geldt transparantie en controlemacht ook voor 

technologiebedrijven die producten of diensten leveren die te maken hebben met publieke 

voorzieningen in de stad.  
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3. Digitale stad 

 
 

Stimuleer innovatie, faciliteer experimenten in onze stad  

Utrecht is een ontmoetingsplek voor tal van initiatieven. Door experimenten als datalabs en 5G field 

labs van marktpartijen en publieke organisaties te stimuleren profiteren we als stad van de innovatie 

en mogelijke werkgelegenheid die deze voortbrengen. De gemeente moet lef tonen en 

maatschappelijke opgaven oppakken met behulp van nieuwe technologieën. Voorwaarde is dat de 

gemeente een regisserende rol pakt en samen met de partijen regels opstelt voor het borgen van de 

veiligheid en privacy van onze inwoners. D66 vindt het belangrijk dat de gemeente partijen actief 

benadert, samenwerkt aan oplossingen voor maatschappelijke problemen en tegelijkertijd duidelijke 

kaders opstelt en handhaaft. Een kans is om voor specifieke maatschappelijke vraagstukken rondom 

de energietransitie of duurzame mobiliteit actief bedrijven voor oplossingen te benaderen en hiermee 

het innovatievermogen van de markt aan te spreken.  

 

Privacy inwoners waarborgen 

D66 wil het benutten van de kansen die technologie biedt aanjagen, maar stelt het waarborgen van de 

privacy van bewoners voorop. Iedereen heeft het recht om in de beslotenheid van zijn persoonlijke 

levenssfeer met rust te worden gelaten. Maar het gaat verder dan dat. Voor D66 is privacy een 

voorwaarde voor vrijheid, zelfbeschikking en creativiteit.  

Een goede digitale infrastructuur is cruciaal voor Utrecht. Op dit moment merken de meeste 

mensen thuis wellicht nog weinig van tekortkomingen in het aantal aanbieders, het netwerk of 

in andere vormen van connectiviteit. Toch gaan ontwikkelingen snel en zal de vraag naar 

bereikbaarheid, snelheid en kwaliteit van verbindingen stijgen van zowel bewoners als 

organisaties en bedrijven in de stad. Digitale innovaties dragen bij aan gezond stedelijk leven en 

werkgelegenheid. Van de mogelijkheden voor personen die minder mobiel zijn om met behulp 

van nieuwe technieken vanuit huis hun dokter te kunnen raadplegen. Tot de toepassingen 

rondom stamceltechnologie en kanker op het Utrecht Science Park. Of de snel ontwikkelende 

markt voor duurzamer autorijden. Utrecht loopt kansen mis als we nu geen afspraken maken 

met marktpartijen om het potentieel van de stad en van nieuwe technologieën ten volle te 

benutten. D66 vindt dat de gemeente innovatie moet faciliteren en stimuleren, maar ook 

regisseren waar nodig. Afspraken zijn belangrijk, waarbij de privacy van inwoners op één staat.  
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Wij willen de handhavende capaciteit van de gemeente dan ook inzetten voor de naleving van 

privacyregels, bijvoorbeeld om te zorgen dat Utrechters niet onrechtmatig in de openbare ruimte 

gefilmd worden door winkeliers of horeca-eigenaren. Wij zijn terughoudend met het plaatsen van 

camera’s in de openbare ruimte. Wij stellen daarnaast voor om camera’s in de publieke ruimte te 

voorzien van een korte uitleg over wat er met de geregistreerde gegevens gebeurt. Ook willen we dat 

de gemeente een einde maakt aan ‘wifi-tracking’, waarbij gegevens van inwoners worden opgeslagen. 

Ten slotte willen we dat Utrecht geen gezichtsherkenningstechnologie gebruikt bij eigen camera’s .   

 

Creëer een dataplatform met spelregels  

Voor betere transparantie en een open overheid moeten stappen worden gezet om tot een Utrechts 

dataplatform te komen. Via gezamenlijke afspraken kan data in dit platform ontsloten worden en 

worden spelregels en standaarden opgesteld om data te delen met inwoners, maar ook met makers 

van applicaties. Belangrijk hierbij is dat afspraken vastliggen wie de data mag inzien zonder dat 

bewoners de regie verliezen. Zo kunnen bijvoorbeeld aanbieders van deelfietsen in de stad data 

toegankelijk ontsluiten. Deze data kan gekoppeld worden aan bijvoorbeeld stallingslocaties en 

populaire fietsroutes. Gebruikers kunnen hun vervoer plannen van trein, bus tot bijvoorbeeld 

deelfiets. Afspraken over de data dienen niet alleen op het niveau van de stad maar ook op landelijk 

en Europees niveau gemaakt te worden. Het is belangrijk dat Utrecht haar agenderende rol ten aanzien 

van regelgeving op het gebied van dataverzameling, delen en opslag blijft spelen.  

Zorg voor dekkende en snelle digitale connectiviteit via een digitalisering-routekaart 

Wij willen dat iedereen in Utrecht toegang heeft tot snelle en kwalitatief goede verbindingen. Dit 

bevordert de kansengelijkheid. Concreet betekent het dat we de ‘gaten op de kaart’ moeten dichten,  

en sommige gebieden toegang moeten krijgen tot bijvoorbeeld glasvezel. D66 vindt dat de gemeente 

daarin ook mag investeren. We moeten voorkomen dat sommigen de boot missen. D66 wil daarom 

dat er onderzocht wordt hoe iedereen toegang kan krijgen tot snel internet. Publieke voorzieningen 

zoals scholen en bibliotheken moeten hierbij als eerste aan bod komen.  

 

Een sterke digitale infrastructuur is een noodzaak om als stad de voordelen die technologie biedt ten 

volle te kunnen benutten. Om versnippering van verschillende aanbieders van netwerken tegen te 

gaan dient de gemeente samen met de stad een digitalisering-routekaart op te zetten, zoals ook het 

onderzoeksbureau Dialogic adviseert in hun rapport Verkenning strategische opties en impact van 

digitalisering voor de gemeente Utrecht. In deze routekaart kan een planning worden opgesteld om 

tot een toekomstbestendige digitale infrastructuur te komen.  
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Deze planning kan de gemeente helpen om proactief te werk te gaan door bij het plaatsen van 

straatmeubilair en straatverlichting nu al rekening te houden met de behoeften van de toekomst. 

Lantaarnpalen zijn dan geen normale lantaarnpalen meer maar zijn wifipunten, 

luchtkwaliteitmeetpunten, snelladers voor auto’s en informatie kan via 5G verspreid worden. Vooral 

voor de uitrol van het 5G-netwerk is het noodzakelijk op korte termijn een regieplan te ontwikkelen. 

Hiervoor is het ook belangrijk om te investeren in de ontwikkeling van ondergrondse en draadloze 

kaarten (oftewel GIS-kaarten), zodat de verbindingsnetwerken van Utrecht beter in beeld komen. Op 

deze Geografische Informatie Systeem kaarten worden ruimtelijke gegevens opgeslagen en 

geanalyseerd. 

 

 

 

 

 

 

 

VOORBEELD >> Digitale technologie draagt bij aan arbeidsparticipatie 

Het UWV heeft in 2016 en 2017 onderzoek laten uitvoeren naar de manier waarop technologie de 

potentie heeft om de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking te vergroten. Uit dit 

onderzoek kwam naar voren dat er verschillende veelbelovende technologische ontwikkelingen 

zijn die kunnen helpen de participatiegraad van mensen met een beperking te verbeteren. Zo 

hebben sommige mensen veel aan de hulp van elektronische assistenten, waardoor zij in staat zijn 

om zonder menselijke begeleiding hun werk uit te voeren. Anderen zijn gebaat bij een 

activiteitentracker, waarmee de voortekenen van spanning- of stres gerelateerde klachten sneller 

herkend en voorkomen kunnen worden. Voorbeelden als deze laten zien hoe technologie kansen 

biedt om een positieve impact op de Nederlandse arbeidsmarkt te hebben. 
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4. Digitaal burgerschap 

 
Stel samen met de stad een stedelijke digitale agenda op 

Het is belangrijk dat de gemeente Utrecht zich uitspreekt over hoe wij de digitale toekomst tegemoet 

gaan. Een stedelijk manifest zou hier de vorm voor kunnen zijn waarbij we samen met inwoners en 

organisaties in de stad een digitale agenda opstellen. Deze TechVisie van D66 is hier een aanzet toe. 

Wij zien een stedelijke digitale agenda voor alle inwoners als cruciaal. Keuzes maken op het gebied van 

innovatie is bovendien belangrijk: als stad Utrecht hoeven we niet alles zelf te doen. Om te blijven 

leren en aansluiting te zoeken bij internationale trends, en vooral om publieke waarden te borgen, 

willen we dat de gemeente Utrecht leert van andere steden. Wij willen dat de gemeente zich daarom 

aansluit bij het samenwerkingsverband “Cities for Digital Rights” en de verklaring ondertekent. 

Hiermee onderstrepen we ook hoe belangrijk het is om publieke tegenmacht te organiseren ten 

opzichte van machtige technologiebedrijven. 

Benut de kansen van digitale participatie 

Digitale participatie is een kans voor het versterken en verbreden van de democratie. Het bevragen en 

ophalen van de meningen van bewoners kan digitaal veel sneller en gerichter gebeuren. Zo kan de 

input van bewoners beter aansluiten bij de fase waarin de beleidsvorming zich bevindt. De gemeente 

kan bewoners over een actueel onderwerp snel peilen om te zien hoe ze erin staan via digitale 

platforms of apps, zogeheten ‘flitspeilingen’.  

Onze online identiteit wordt steeds belangrijker. Zowel sociaal via de bekende platforms, als in 

ons contact met de overheid en vaak ook met bedrijven. Ook hierbij geldt dat de aanwezigheid 

van digitale technologie een gegeven is, maar dat we de inzet ervan wél bewust kunnen 

vormgeven. Wat ons betreft pakken we de kansen om de interactie tussen gemeente, inwoners, 

maatschappelijke organisaties en bedrijven te verbeteren. Lang niet iedereen heeft zin en tijd 

om fysiek naar een buurtbijeenkomst te gaan. Omdat ons leven zich in zo’n toenemende mate 

online afspeelt en technologie zich blijft ontwikkelen, moeten we niet aarzelen met het inzetten 

van goede digitale participatiemiddelen. Een combinatie tussen online en offline contact is een 

belangrijke randvoorwaarde. Daarnaast maakt en vergaart de overheid zelf ook informatie. D66 

vindt dat deze informatie gedeeld moet worden met de samenleving. Ook kan de gemeente 

bijdragen aan het verbeteren van de digitale vaardigheden van Utrechters. We moeten 

voorsorteren op de banen van de toekomst en jongeren prikkelen om een opleiding in de digitale 

wereld te overwegen.   
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Aansprekende voorbeelden komen bijvoorbeeld uit Amsterdam. Zo wordt daar West Begroot (een 

online platform in combinatie met offline bijeenkomsten om ideeën op te halen en te selecteren voor 

een mooier stadsdeel) en De Stem van West (een mogelijkheid om een onderwerp op de agenda van 

het stadsdeel te krijgen) gebruikt. Wij zien graag dat deze voorbeelden ook in Utrecht toegepast 

worden. Belangrijk is dat we er telkens van leren en een lange adem hebben: geef mensen de tijd om 

hieraan te wennen en pak door na het doen van één pilot. 

Investeer in digitale dienstverlening 

Voor toegankelijk informatie en een open overheid moet de digitale dienstverlening verder verbeterd 

worden. Steeds meer dienstverlening van de gemeente vindt digitaal plaats. Veel inwoners zijn 

gewend dat zij voor zaken ook online bij de gemeente terecht kunnen. Als gemeente kunnen we hier 

nog verder in investeren. In Utrecht is het bijvoorbeeld al mogelijk om online een afspraak te maken 

voor het aanvragen van een rijbewijs of paspoort, maar mensen moeten nog steeds twee keer langs. 

Hoe mooi zou het zijn om de eerste afspraak digitaal af te handelen. Handtekening online, en foto 

uploaden. D66 erkent dat niet iedereen altijd eenvoudig digitaal zijn weg vindt. Het is daarom  

belangrijk dat de mogelijkheid tot face to face contact blijft bestaan. Het doel moet zijn om een 

evenwichtige dienstverlening te creëren waar inwoners naar hun persoonlijke voorkeur en 

capaciteiten gebruik van kunnen maken. Denk aan een fysiek loket om langs te gaan, mogelijkheden 

om hulp te krijgen bij digitale diensten en samenwerking met ervaringsdeskundige inwoners (zoals 

ouderen en mensen met een verstandelijke beperking) die regelmatig feedback geven op de digitale 

dienstverlening. Bij het online contact met inwoners en het stimuleren van interactie tussen inwoners 

onderling is het vanuit de publieke functie van de gemeente, bovendien cruciaal dat gewezen wordt 

op eventuele veiligheidsrisico’s. Bijvoorbeeld ook bij het gebruik van applicaties of platforms als 

whatsapp, twitter of buurtapps zoals Nextdoor.  

Werk samen met Utrechtse onderwijsinstellingen en bibliotheken aan digi-vaardigheid bewoners 

Samen met scholen, bibliotheken en maatschappelijke organisaties kan de gemeente werken aan het 

versterken van digitale vaardigheden van kinderen en ook van volwassenen. Er zijn mensen die nog 

nooit van internet gebruik hebben gemaakt en thuis geen computer hebben. Om de kansengelijkheid 

tussen bewoners te verbeteren moet de gemeente zich inzetten voor de vergroting van de toegang 

tot, en de vaardigheden in, de digitale wereld van deze Utrechters. Vooral bibliotheken moeten 

uitgroeien tot de meest publieke plekken voor informatie (zowel digitaal en fysiek). Bij de bibliotheek 

kun je altijd terecht: ook als je geen computer hebt of (nog) niet vaardig bent op een computer.  
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Eén van de kansen die technologie biedt is om werkzoekenden mogelijk samen met bedrijven, 

programmeerlessen en digitale omscholingsprogramma’s aan te bieden in bibliotheken of 

onderwijsinstellingen, om zo wordt hun kans op een baan verbeterd.  

Versterk digitale vaardigheden van leerlingen en docenten via programmeerlessen 

Op veel Utrechtse scholen wordt gebruik gemaakt van IT in de lessen en werken leerlingen en docenten 

aan het ontwikkelen van digitale vaardigheden, mediawijsheid, computational thinking en creatief 

programmeren. Wij willen dit verder stimuleren. Ook omdat jongeren die een carrière starten in de IT 

schaars zijn, terwijl zij broodnodig zijn om digitale innovaties mogelijk te maken. Het is belangrijk om 

kinderen te laten proeven aan een mogelijke baan in de wereld van de IT en digitale technologie. Als 

gemeente kunnen we via bijvoorbeeld de Utrechtse onderwijsimpuls een train-de-trainer concept met 

programmeerlessen of andere lessen rondom digitale creatieve expressie aanbieden. Voor ongeveer 

100.000 à 200.000 euro kunnen we op deze manier alle leerlingen van bijvoorbeeld groep 7 

programmeerlessen aanbieden.  

 

 

 

  

VOORBEELD >> Digitale technologie draagt bij aan de energietransitie 

LomboXnet is een Utrechts bewonersinitiatief waarin gewerkt wordt aan duurzame 

energievoorziening van de toekomst. LomboXnet biedt internet aan op basis van zonne-energie, 

elektrische deelauto’s van We Drive Solar en is bezig met het ontwikkelen van laadpalen die auto’s 

kunnen laden én ontladen. Met deze technologie kan een elektrische auto bijvoorbeeld met eigen 

zonnepanelen opgeladen worden op tijden dat stroom goedkoop is. Vervolgens kan overtollige 

energie terug geleverd worden aan het net op tijden dat stroom duur is. Zo verdient de eigenaar 

van de auto geld door zijn auto beschikbaar te stellen als buurtbatterij en de stroomkabels in de 

grond hoeven niet verzwaard te worden omdat de elektriciteit lokaal opgewekt wordt. De 

gemeente participeert in een consortium met LomboXnet, de Universiteit Utrecht en bedrijven 

voor verdere ontwikkeling. Wel liggen er nog kansen. Zo kan de gemeente eisen stellen bij plannen 

voor nieuwe ‘slimme’ laadpalen om bijvoorbeeld opslag en levering van energie mogelijk te maken. 
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4. Digitale gemeente 

 
 

 

 

Zet in de hele organisatie digitale technologie nog meer op de kaart  

D66 wil dat de gemeentelijke organisatie de digitale stad coördineert en zelfs regisseert. Dit kan alleen 

als het kennisniveau in de organisatie voldoende is. D66 vindt het daarbij belangrijk dat de 

technologische kennis permanent in de organisatie gebracht wordt en doorontwikkeld wordt. Dit 

vraagt visie op een lerende (IT-)organisatie. Naast de kennis en expertise op het gebied van technologie 

vraagt dit ook om actief de ethische dilemma’s af te wegen die bij de inzet van technologie horen. 

Medewerkers moeten in staan zijn beleid te maken met data en daarbij bijvoorbeeld de privacy van 

inwoners in acht te nemen. Alle ambtenaren moeten daarom toegang krijgen tot trainingen om data-

geletterdheid te verhogen, dit bestaat onder meer uit kennis over data, algoritmes en ethiek. Wij zijn 

voorstander van het creëren van IT-stage/traineeplekken voor mbo-leerlingen. Ook kan de rol van 

‘Digihelden’ in de organisatie versterkt worden: ambtenaren met IT-kennis kunnen andere 

ambtenaren helpen. De kennis van gemeenteraadsleden op het terrein van IT, digitale technologie en 

bijvoorbeeld het gebruik van kunstmatige intelligentie dient ook versterkt te worden. Via bijvoorbeeld 

masterclasses kan de gemeenteraad van Utrecht - mogelijk met de Utrechtse provinciale staten of 

andere gemeenteraden - getraind worden. Zo kan ook het stadsbestuur op een zelfbewuste manier de 

regisseursrol op het gebied van technologie oppakken. 

Utrecht kan alleen stappen zetten op het gebied van een digitale stad als de gemeentelijke 

organisatie ook de laatste kennis heeft van technologische toepassingen en bijbehorende kansen 

en uitdagingen. De gemeente Utrecht zet bovendien in de eigen organisatie ook technologie in. 

Ook hier liggen nog kansen die verzilverd kunnen worden. De gemeente kan het goede voorbeeld 

geven door data actief te verzamelen en te delen. Wij willen voortbouwen op het harde werk 

dat bijvoorbeeld op het gebied van open data al is verzet. Deze manier van werken willen we 

voorzetten. 
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Wees een open gemeente en stimuleer open data via een datamanifest  

Het vertrouwen in de overheid wordt groter en de democratische controle beter als de gemeente open 

en transparant werkt. D66 is voorstander van een open overheid. Daarom moet Utrecht als 

uitgangspunt kiezen voor open source software, zodat de afhankelijkheid van leveranciers afneemt, 

tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om dit niet te doen. Software die de gemeente zelf 

ontwikkelt, wordt in de regel vrijgegeven als open source zodat de broncodes worden vrijgegeven. Wij 

willen dat de gemeente veel meer informatie uit eigen beweging openbaar maakt en nu al actiever 

aan de slag gaat met de invoering van de Wet Open Overheid. Zo voorkomen we ook dat bewoners en 

maatschappelijke organisaties die informatie wensen, onnodig vaak een WOB-verzoek moeten 

indienen.  

 

Wij willen dat informatie die met publiek geld betaald is voor iedereen beschikbaar komt als open 

data. Dit geldt ook voor informatie die in opdracht of met subsidie van de gemeente verzameld of 

gecreëerd is. De gemeente moet in haar inkoopbeleid ervoor zorgen dat bij aanbestedingen, subsidies 

of opdrachten data en producten met intellectueel eigendom worden overgedragen naar de gemeente 

zodat de gemeente deze producten open en voor hergebruik van iedereen kan publiceren. Uiteraard 

zijn persoonlijke, vertrouwelijke en bedrijfsgevoelige gegevens hierop uitgezonderd. Wij willen dat 

data direct vanuit de gemeentelijke systemen als open data ontsloten wordt, ook wel open by design 

genoemd. De waarde van open data neemt toe wanneer meer gemeenten dezelfde datasets op een 

gestandaardiseerde wijze ontsluiten. Om duidelijkheid te verschaffen en ambitie te tonen kan de 

gemeente als mogelijk onderdeel van de stedelijke digitale agenda een ‘datamanifest’ opstellen zoals 

in Nijmegen. In het manifest staat omschreven hoe de gemeente omgaat met data zodat inwoners 

bekend zijn met de uitgangspunten en visie van de gemeente.  

Maak de informatiecommissaris een ambassadeur met een duidelijke rol 

Utrecht was dankzij de inzet van D66 de eerste stad met een functie van informatiecommissaris. 

Inmiddels is de functie volwassen en is het tijd voor een volgende stap. Momenteel is de 

informatiecommissaris de interne waakhond wanneer het gaat over de beschikbaarheid van 

informatie, transparantie en de toegankelijkheid van de gemeente. Daarnaast is hij nu ook zelf 

uitvoerend verantwoordelijk voor het aanjagen van het beschikbaar stellen van data. Die rollen bijten 

elkaar omdat de informatiecommissaris dan feitelijk zijn eigen vlees moet keuren. Het is beter om deze 

twee rollen te splitsen zodat de informatiecommissies echt kan rapporteren en het aanspreekpunt 

punt is vanuit de stad en vanuit de ambtelijke organisatie wanneer er problemen zijn met de 

beschikbaarheid van informatie. Verder zou, naast het open data register, ook het register 

dataverwerking onder de verantwoordelijkheid van de informatiecommissaris moeten vallen. 
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Ontwikkel het Utrecht Datalab en verbeter het opendataplatform 

In een nieuw te vormen Utrechts Datalab kunnen overheden, inwoners, maatschappelijke organisaties 

en bedrijven samenwerken aan digitale oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. D66 wil dat 

Utrecht in de regio een leidende rol op zich neemt als een knooppunt voor open data. De gemeente 

moet andere partijen meer stimuleren om de data te delen in het open data platform. De gemeente 

Utrecht kan net als de gemeente Amsterdam een dataportaal creëren met zogenaamde 

datapunten: geografisch worden gegevens van en over de stad ontsloten voor inwoners. Door actief 

de techcommunity te betrekken kunnen beschikbare datasets gekoppeld worden aan mogelijke 

oplossingen en partijen die willen ontwikkelen en vice versa. Door een klankbordgroep te vormen en 

deze periodiek om advies te vragen, blijven we op de hoogte van actuele ontwikkelingen.  

 

Ook kunnen we meer mogelijkheden creëren in real time data en ontsluiting op verzoek van de stad. 

We denken dan aan journalisten, wetenschappers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en 

inwoners en het matchen van hun vraag. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van ‘datacafés’. Wij stellen 

voor een ‘Right to digital bid’ in te voeren: de gemeente brengt geregeld beschikbare open data actief 

onder de aandacht zodat inwoners en organisaties nieuwe plannen kunnen voorstellen. Zo jagen we 

het gebruik van data aan en ontstaat kennis. Er is innovatiebudget nodig om dit in gezamenlijkheid in 

een Datalab te doen.  

Toegankelijke gemeentelijke, raads - en college-informatie 

De vindbaarheid van stukken van de gemeente laat te wensen over. Helaas is lang niet alle informatie 

‘open’ beschikbaar en toegankelijk. Voor een goede democratische controle en een goed 

geïnformeerde stad is het noodzakelijk dat het gemeentebestuur informatie open en toegankelijk 

deelt. Een vernieuwd, innovatief raadsinformatiesysteem is gewenst. De stukken van de raad inclusief 

stemuitslagen zijn daarmee niet meer alleen als PDF beschikbaar maar als responsieve en herbruikbare 

data. Leesbaar op elk schermformaat en beslissingen zijn herbruikbaar voor nieuwe toepassingen. Het 

publiceren en doorzoekbaar maken van de vergaderstukken en besluiten van het college van B&W is 

eveneens noodzakelijk. Een goed voorbeeld is de provincie Zuid-Holland waar dit mogelijk is. Ook een 

digitaal hulpmiddel om de voortgang van het coalitieakkoord te volgen is behulpzaam bij de 

democratische controle voor zowel raadsleden, journalisten als inwoners. Om de controlerende rol 

van de gemeenteraad te versterken is het zinvol om bij relevante raadsvoorstellen de verhouding tot 

de digitale visie van de gemeente te expliciteren in bijvoorbeeld een data- of innovatieparagraaf en 

met toevoeging van een weergave van de datastromen.  
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Breng datagedreven sturing verder en stel een algoritme toetsings- en proceskader op  

Het gebruik van datagedreven sturing kan ervoor zorgen dat we beter beleid voeren. Of het nu gaat 

om het slim en snel ophalen van afval, stallen van fietsen of het versturen van wijkberichten. Ook kan 

de gemeente nog intensiever met andere gemeenten samenwerken op het gebied van 

inkomensondersteuning en re-integratie. Wel dienen digitale beslisregels transparant en uitlegbaar te 

zijn. Wij zijn kritisch op algoritmes die ingezet worden voor automatische besluitvorming. Daarom 

moet de gemeente Utrecht proactief informeren wanneer zij algoritmes wil gaan toepassen bij 

besluitvorming. Algoritmes worden gemaakt door mensen en daarmee zitten er aannames in 

verscholen – net als in de onderliggende data overigens. Zogenaamde ‘ethische impact assessments’ 

met inwoners zijn nodig: een soort kosten en baten analyse met ethische vragen die losgelaten worden 

op IT toepassingen. Ook kan de gemeente publieke audits van algoritmes aanjagen. Algoritmes van 

andere partijen die gebruikt worden bij besluitvorming dienen getoetst te worden door middel van 

een (externe) audit. Een ‘menselijke’ terugvaloptie dient altijd voorhanden te zijn.   

Zorg voor digitale veiligheid en weerbaarheid tegen cybercriminaliteit  

Door toenemende digitalisering en bijbehorende cyberdreigingen, is digitale veiligheid van groot 

belang. D66 wil dat de gemeente Utrecht investeert in het verbeteren van kennis en kunde binnen de 

organisatie op dit vlak, en dat het hart van de gemeentelijke informatiebeveiliging bestaat uit eigen 

medewerkers. De keten is uiteindelijk zo sterk als de zwakste schakel: D66 wil daarom investeren in 

trainingen en bewustwording over digitale veiligheid en privacy bij alle medewerkers van de 

gemeente. De ambtenaren dienen een hoog kennisniveau te hebben om inwoners te helpen bij 

digitale weerbaarheid. Digitaal veilig werken betekent ook dat de gemeente haar IT-systemen zonder 

vertraging geüpdatet houdt en alleen nog software gebruikt die ondersteund wordt door updates. De 

gemeente past relevante beveiligingsstandaarden en best practices toe en wisselt informatie over 

digitale dreigingen uit met andere overheden. Dit verwachten wij ook van partijen die namens de 

gemeente diensten leveren, en zou volgens D66 een eis moeten zijn bij aanbestedingen.  

 

Als gemeente Utrecht kunnen we actiever deelnemen aan de landelijke aanpak rondom 

cybercriminaliteit. Ook kunnen zogenaamde ethische hackers bijdragen aan het ontdekken van zwakke 

plekken in onze digitale veiligheid. We vragen mensen kwetsbaarheden die zij aantreffen te melden 

(responsible disclosure-beleid). De gemeente kan bovendien jaarlijks een hackathon organiseren waar 

ethische hackers (tegen betaling) aan de slag gaan om de verantwoording over gemeentelijk beleid 

beter te maken bijvoorbeeld specifiek voor inzicht in de uitgaven (open spending).  
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VOORBEELD >> Digitale technologie draagt bij aan oplossingen in de zorg 

De Tovertafel (Active Cues) is een innovatief product voor mensen in de latere fasen van dementie. 

Ontwikkeld mede in de Dutch Game Garden heeft het bedrijf inmiddels meer dan 1800 

(zorg)locaties aangetrokken waar het spel gespeeld wordt. Mensen met dementie worden 

geprikkeld door de interactieve spellen. Hiervoor hoeven ze niet langs het ziekenhuis of naar hun 

arts, dit kunnen ze allemaal doen aan hun eigen eettafel. Met een elektronisch kastje worden op 

een tafel stimulerende spelletjes geprojecteerd, die ouderen met elkaar en hun omgeving 

verbinden. De Tovertafel is een voorbeeld van hoe technologie kan worden ingezet om op een 

laagdrempelige manier een belangrijke bijdrage te leveren aan het leven van zorgbehoevende 

ouderen. Ook zorgrobots worden steeds meer ingezet. Bijvoorbeeld in de strijd tegen 

eenzaamheid. KPMG berekende dat als er géén zorgrobots zouden worden gebruikt er in 2040 door 

blijvende personeelstekorten in de zorg zo’n 300.000 ouderen zorg zullen mislopen. 
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Colofon 

Voor deze TechVisie zijn veel gesprekken gevoerd met leden van D66 Utrecht en experts met goede 
ideeën en een scherpe blik. Al dan niet voortkomend uit hun eigen (werk)ervaring. Wij zijn hen onze 
grote dank verschuldigd. Aan deze TechVisie werkten in het bijzonder mee: Sibren van den Berg, 
Wibe van der Linden en Johan Krom. Vanuit de Utrechtse gemeenteraadsfractie van D66 hebben 
Jony Ferket, Hind Dekker, Has Bakker en Willem Uffen de penvoering op zich genomen. 
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