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Het TVVL Smart Cities Event ‘Roadmap Next Economy’ was op vele fronten 

succesvol. Zo was de zaal goed gevuld; er zaten ruim 90 leden en andere 

belangstellenden. Zij kregen een programma voorgeschoteld dat inhoudelijk 

voldeed aan hun verwachtingen. En er was een leuke bonus: de gastsprekers wisten 

te melden dat er ruim 3,5 miljard beschikbaar komt voor de verduurzaming van de 

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Voorzitter Henk Willem van Dorp kijkt dan 

ook met “een tevreden gevoel” terug op 11 januari.

Ruim 3,5 miljard voor 
duurzame Metropoolregio

Drs. W. (Wietse) Buma, Merlijn Media BV

De Metropoolregio Rotterdam-Den Haag gaat 
op de schop. Afgelopen najaar presenteerde 
het samenwerkingsverband van 23 gemeen-
ten een plan om de lokale economie klaar te 
stomen voor de toekomst. Tussen de nieuwe 
pijlers bevinden zich duurzame energie, com-
municatietechnologie en een circulaire econo-
mie. Bij de totstandkoming van de ‘Roadmap 
Next Economy’ was onder andere de bekende 
econoom Jeremy Rifkin betrokken. Ook was er 
een duidelijke rol weggelegd voor TVVL. 

 EVENT
De Roadmap schetst een aantal transitiepa-
den die de Metropoolregio wil bewandelen 
om zichzelf ‘future-ready’ te maken. Voor de 
concrete invulling wordt een beroep gedaan 
op het bedrijfsleven, kennisinstellingen en 
andere relevante stakeholders. Tijdens het 
Smart Cities Event ‘Roadmap Next Economy’ 
afgelopen januari legden de gastsprekers uit 
wat het plan behelst en welke kansen er liggen 
voor de installatiebranche. Aansluitend was er 
ruimte voor discussie en verdere vragen.

 WAAROM EEN ROADMAP?
Jaap Dijkgraaf, Algemeen Directeur DWA en 
actief TVVL-lid, trad op als dagvoorzitter. Hij 
introduceerde alle gastsprekers, vaak met 

een verrassend persoonlijke en regelmatig 
ook humoristische noot. Kees d’Huy beet de 
spits af. Hij is in het dagelijks leven werkzaam 
als ‘Director Urban Development & Smart 
Cities’ bij TNO en mede kartrekker van het 
transitiepad ‘Smart Energy Delta’ binnen het 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag project 
‘Roadmap Next Economy’. D’huy legde eerst 
kort uit wat de Roadmap behelst. Uit cijfers 
van onder andere de OESO blijkt dat de 
Metropoolregio ondermaats presteert. Door 
gebrek aan samenwerking laat het gebied rond 
de 4% van het BNP van Nederland liggen. 
Wil de MRDH beter scoren en in de toekomst 

competitief blijven, dan moeten er grote 
slagen worden gemaakt. Vandaar de Roadmap, 
die 2050 als stip aan de horizon aanhoudt. De 
Metropoolregio wil via vijf transitiepaden de 
toekomst binnenwandelen. Het gaat om de 
‘Digital Gateway to Europe’, ‘Smart Energy 
Delta’, ‘Circular Economy’, ‘Entrepreneurial 
Region’ en ‘Next Society’. Tijdens het TVVL-
Event lag de focus bij de eerste drie paden.

 8000 WERKDAGEN
D’huy’s expertisegebied, Smart Energy Delta, 
heeft te maken met onderling verbonden 
slimme energiesystemen, duurzame energie-
bronnen, conversie- en opslagtechnologie, 
energiebesparing, opslag van koolstofdioxide, 
warmte-uitwisseling en de gehele elektrische 

Kees d’Huy beet de spits af

Dagvoorzitter Jaap Dijkgraaf
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en waterstofinfrastructuur. Het omvat kortom 
alle acties die moeten worden ondernomen 
om een infrastructuur op te zetten voor her-
nieuwbare energie. Tijdens zijn lezing ging de 
TNO-topman in op de enorme opgave die de 
regio te wachten staat. Hij rekende de aanwe-
zigen voor dat er nog 8000 werkdagen zijn om 
in 2050 de beoogde doelstelling ‘Nul koolstof’ 
te behalen in de gebouwde omgeving. “Iedere 
werkdag zouden er sowieso al 200 woningen 
en 20.000 m2 in de utiliteit moeten worden 
verduurzaamd.” Volgens de TNO’er valt overi-
gens de toekomstige behoefte aan duurzame 
energie niet alleen in te vullen met één oplos-
sing. “We zullen toe moeten naar een mix met 
onder andere PV, biomassa, waterstof én wind. 
We hebben zeker 6000 windturbines nodig.” 
Maar niet alleen aan de opwekkingszijde staan 
ons drastische veranderingen te wachten, ook 
de infrastructuur zelf gaat op de schop door de 
komst van Smart Grids en nieuwe marktmo-
dellen, waarschuwde D’huy.
 

 AFVALLOZE MAATSCHAPPIJ
De tweede gastspreker, Peter Luscuere, is 
onder andere werkzaam als Hoogleraar aan de 
TU Delft en lid van de Maatschappelijke Advies 
Raad van TVVL. Luscuere is mede kartrekker 
van het pad Circular Economy dat een ‘Zero 
Waste’ maatschappij beoogt te realiseren in 
de MRDH. Luscuere constateerde dat er in 
het DNA van de regio twee bedrijfstakken 
zitten die zwaar afhankelijk zijn van fossiele 
brandstoffen: de petrochemische industrie 
en de glastuinbouw. Zijn er oplossingen te 
bedenken om deze sectoren levensvatbaar te 
houden en tegelijkertijd te laten voldoen aan 
de maatstaven van C2C? Jazeker, zei Luscuere. 
Laat bijvoorbeeld de glastuinbouw biomassa 
kweken voor biobrandstof. De petrochemische 
industrie zou de raffinage van biobrandstoffen 
voor haar rekening kunnen nemen. Luscuere 
noemde ook andere voorbeelden van initiatie-
ven die helpen om een circulaire economie te 
realiseren. Zoals ‘Urban Mining’; grondstoffen 
delven uit afval, en de energieprestatie van 
gedateerde rijtjeshuizen verbeteren door ze 
een tweede huidfaçade te geven. “We kunnen 
er zelfs energieleverende huizen van maken.”

 POKÉMON GO
Na een korte pauze trad de laatste spreker 
aan: Berry Vetjens. Hij is Business Director bij 
TNO en mede kartrekker van de Smart Digital 
Delta. Dit transitiepad omvat alle kwesties die 
betrekking hebben op een betere digitale con-
nectiviteit, big-data platforms, slimme logis-
tiek, slimme mobiliteit, IoT et cetera. In feite 
alle acties die ondernomen moeten worden 
om een uitgekiende digitale infrastructuur op 
te zetten voor de regio, met inbegrip van een 

solide juridische basis, zodat er vertrouwen 
in het systeem ontstaat. Volgens Vetjens 
versmelten de fysieke en digitale wereld met 
elkaar. Hij noemde als voorbeeld de Pokémon 
Go-rage van het afgelopen jaar. De hoeveel-
heid data stijgt gigantisch, mede omdat het 
internet tegenwoordig overal in zit. Van auto’s 
tot thermostaten en ijskasten aan toe. De 
grote uitdaging is nu om allerlei processen in 
‘Real Time’ te gaan duiden. De mogelijkheden 
zijn eindeloos. Vetjens noemde een volauto-
matische haven, slimme monitoring in de stad 
en het digitaal matchen van skills en aanbod. 
Om al deze kansen te realiseren moet wel 
worden voldaan aan een aantal basisvoorwaar-
den. Zo is er behoefte aan open netwerken, 
eenduidige afspraken over de betekenis van 
data en een, in termen van privacy en burger-
rechten, veilige omgeving.

 EXPERIMENTEN EN GELD
Als uitvloeisel van de Roadmap worden er 
regelluwe experimenteerzones ingericht, waar 
Pilots kunnen plaatsvinden. Vetjens noemde 
onder andere de TU Delft en de RDM Campus 
in Rotterdam. Ook komt er geld beschikbaar, 
ruim 3,5 miljard aan kredieten die via diverse 
potjes beschikbaar worden gesteld. Alle drie 
de sprekers riepen de aanwezigen tijdens de 
afsluitende discussie op om aan te kloppen bij 
de MRDH met ideeën. “Vorm consortia, denk 

mee en werk met ons samen om volume te 
creëren.” 

 POSITIEF
Na afloop van het Event waren er positieve 
geluiden te horen onder de bezoekers. “Het 
is goed om te zien waar voor ons als branche 
de mogelijkheden liggen. Verbazingwekkend 
trouwens wat er allemaal gebeurt.” Enige 
scepsis was er ook, maar die had vooral betrek-
king op concrete details. “Zullen er werkelijk 
6000 windmolens bijkomen? Is een renovatie 
met een tweede huidfaçade, zoals die door 
Luscuere wordt geopperd wel haalbaar in een 
wijk met kleine tuintjes en smalle stoepjes? 
Het tekende maar weer eens de bereidheid van 
het technisch geschoolde publiek om direct 
in termen van oplossingen te gaan denken. 
Dagvoorzitter Dijkgraaf zocht het op een iets 
hoger aggregatieniveau toen hij zich afvroeg of 
er geen parallelle werelden gaan ontstaan door 
het enorm hoge tempo waarin de verande-
ringen plaatsvinden. En zo ja, welke conse-
quenties heeft dat voor ons als sector? “Kijk 
maar naar de gevestigde hotels die moeten 
voldoen aan de relevante Bouwbesluit-eisen 
en de Airbnb locaties, waarvoor dat in feite niet 
geldt.”

 SAMENWERKING
Al met al een succesvolle middag in Woerden, 
die naadloos overliep in de Nieuwjaarsborrel. 
Voorzitter Van Dorp: “Ik was zeer tevreden over 
de opkomst. Er zaten veel beslissers tussen, 
dus een kwalitatief hoogstaand publiek. Verder 
vond ik het heugelijk om te constateren dat 
er ook bij andere vakgebieden een groei-
ende interesse is voor onze sector. Zo was er 
onder andere een student Neuropsychologie 
aanwezig. Het onderstreept maar weer eens 
dat verschillende vakdisciplines naar elkaar 
toegroeien en intensiever gaan samenwerken. 
Vandaar ook dat wij als TVVL druk bezig zijn 
om onze Beyond Smart Cities Community 
verder uit te bouwen en toenadering te zoeken 
tot aanpalende, relevante vakgebieden.” 

Hoogleraar Peter Luscuere

Berry Vetjens
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