
3.4 Statenbrief Samenwerkingsovereenkomst data- en kennishub Gezond Stedelijk Leven

SGP

Vraag
Waarom doet van de gemeenten alleen Amersfoort hieraan mee?

Antwoord
De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven (GSL) is gestart met overheden en kennisinstellingen,
bedrijven en burgerspartijen uit de regio Utrecht, 11 partners in totaal. Het uitgangspunt is dat het
uiteindelijk een landelijke samenwerking wordt. Dat in de regio Utrecht is gestart met deze Data- en
Kennishub GSL toont aan dat de Utrechtse regio een koploper is op dit vlak. Op termijn zullen meer
(landelijke) partners toetreden. Het verzoek om deel te nemen aan de Data- en Kennishub GSL is
breed in de regio gedaan. Amersfoort is tot nu toe de enige gemeente die besloten heeft partner te
worden. De gemeente Utrecht heeft deze stap nog niet gemaakt, omdat zij nog niet overtuigd zijn
van de meerwaarde van deze hub ten opzichte van de werkzaamheden en taken die zij zelf
uitvoeren. Voor andere gemeenten kwam de vraag wellicht te vroeg. Gemeenten (incl. Utrecht)
kunnen echter alsnog aansluiten. Dat kan als partner, maar ook als deelnemende partij in een
projectovereenkomst. De verwachting is dat dit ook gaat gebeuren als er meer resultaten getoond
kunnen worden
Vraag
Hoeveel fte vanuit de provincie is gemoeid met toetreding tot deze samenwerking?

Antwoord
De toetreding, de samenwerking in de partnerraad en de samenwerking in de projecten die door de provincie zijn 
ingediend passen wat personele inzet binnen bestaande doelen, afspraken en inzet van het programma Gezonde 
Leefomgeving en het programma Digitale Innovatie. Er is geen extra inzet vanuit de provincie nodig voor de 
toetreding tot deze samenwerking. Op het moment dat er vanuit de provincie aanvullende projecten worden 
ingediend, zal dit moeten passen in de (programma)begrotingen. Na een eerste globale inventarisatie bij een 
aantal domeinen begin dit jaar, is deze maand gestart met een verdere verkenning van mogelijke projecten.

GroenLinks

Vraag
De data- en kennishub brengt verschillende elementen samen in het visiedocument, waaronder de inzet van 
technologie en gedragsverandering. Deze elementen kunnen grote impact hebben op de vrijheid van onze 
inwoners. Tijdens de bijeenkomst op 4 december 2019, over de democratische duiding van data, zijn een aantal 
uitgangspunten geïntroduceerd die in het visiedocument niet expliciet terugkomen. Kan de gedeputeerde 
aangeven op welke wijze deze in de data- en kennishub terugkomen en of er bij alle partners in de samenwerking 
hierover een gedeeld beeld bestaat? Kan de samenwerking wellicht het tada-manifest waarop de bijeenkomst 
van 4 december 2019 is gebaseerd, expliciet onderschrijven?

Antwoord
Er zijn basisafspraken gemaakt in de samenwerkingsovereenkomst. Dat is bijvoorbeeld dat het eigendom van 
beschikbaar gestelde data of kennis bij de verstrekkende partij blijft (art. 10.1). Nieuwe kennis is eigendom van de 
partij die deze heeft ontwikkeld. Dat kan dus ook van meerdere partijen zijn (10.2). Nadere of specifieke 
afspraken worden gemaakt in de projectovereenkomsten (4.2 f en 11). Deze bestaan op dit moment nog niet, 
maar we streven ernaar om gemeenschappelijk ontwikkelde data zo breed mogelijk te delen (art 2.3). In het 
visiedocument zijn in paragraaf 1.3 enkele kernprincipes afgesproken waaronder inclusiviteit en onafhankelijkheid 
van individuele belangen. De Data- en Kennishub is een samenwerkingsverband van overheden, 
kennisinstellingen, burgers en bedrijven. Er zullen daarom bij de uit te voeren programma’s evenwichtige 
afspraken gemaakt worden waarbij het belang van het publieke en de privacy van de inwoners zwaar wegen. Dat 
past bij het Tadamanifest, want dat ziet dat ook als een gezamenlijk verantwoordelijkheid. We vinden het een 
goede suggestie om de zes specifieke tada statements met elkaar te onderschrijven en te laten vaststellen door 
de partnerraad. We zullen dit in partnerraad agenderen.



Vraag
Bij gezond stedelijk leven hoort wat GroenLinks betreft uiteraard ook de circulaire economie. In het 
“inspiratiedocument” circulaire doelenboom worden verschillende suggesties gedaan voor het verzamelen van 
data die de transitie naar een circulaire samenleving ten goede komen. Kan de gedeputeerde toezeggen deze 
suggesties te onderzoeken en indien mogelijk mee te nemen als onderdeel in de data- en kennishub, zodat ook 
op dit vlak voldoende data wordt verzameld en wordt geëxperimenteerd?

Antwoord
Circulariteit is één van de belangrijke doelstellingen van de Data- en Kennishub (1.2.1, naar een integraal 
afwijkingskader, duurzame stad). In de partnerraad zullen we specifiek aandacht vragen  voor de relevante 
punten voor het verzamelen van data zoals genoemd in het inspiratiedocument ‘circulaire doelenboom’.


