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Voorwoord 
 

Meer en meer mensen wonen in de stad. Er wordt verwacht dat tegen 2050 70% van de 

wereldbevolking in de stad zal wonen. In 2012 leefde reeds 71,7% van de bevolking van de landen van 

de EU-28 in een verstedelijkt gebied (Eurostat, 2014). Meer mensen op hetzelfde oppervlak vraagt om 

een efficiënter gebruik van resources allerhande. Daar proberen de Smart Cities een antwoord op te 

geven (ICEX, 2015) 

De opkomst van ICT zorgde voor een aardverschuiving in onze samenleving. Mensen zijn constant 

beschikbaar en met elkaar verbonden. Toch is slechts 1% van alle toestellen onderling verbonden. Daar 

schuilt een enorme opportuniteit om het leven van mensen in de stad makkelijker te maken (Cisco, 

Barcelona Embraces IoE to Create a Smart City, 2014). Er zijn talloze mogelijkheden die zich voordoen 

in verschillende domeinen. Zowel in mobiliteit als in toerisme, gezondheid en onderwijs liggen de 

opportuniteiten voor efficiëntiewinst voor het rapen. 

Men is in Spanje meer met Smart Cities bezig dan in Vlaanderen het geval is. Tal van Vlaamse 

technologiebedrijven hebben  heel wat te bieden voor de (Spaanse) steden van morgen. Vooraleer zij 

de Spaanse markt betreden is het goed om weten wat er reeds leeft, welke oplossingen er reeds 

aanwezig zijn en welke opportuniteiten er zijn.  

Deze studie wil in kaart brengen in welke mate Spanje ‘smart’ is en welke toekomst er is weggelegd 

voor de slimme technologieën binnen de Spaanse steden. Er wordt eerst ingegaan op het concept  

‘Smart Cities’, vervolgens wordt de rol van Europa toegelicht. Op nationaal niveau wordt het netwerk 

van Spaanse Smart Cities besproken en daarna worden projecten belicht in belangrijke regio’s en 

steden. 

Vervolgens worden de clusters besproken die met Smart Cities bezig zijn of er verband mee houden, 

waar openbare aanbestedingen kunnen geraadpleegd worden en hoe best te werk te gaan.            

Interessante online tijdschriften en een overzicht van relevante congressen en beurzen, die de 

bezoekers een ideale gelegenheid bieden om te netwerken en in contact te komen met lokale 

overheden en mogelijke partners, sluiten de studie af. 
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Executive Summary 
 

In de toekomst zullen meer mensen in de stad wonen. Daarom is een efficiënter gebruik van resources 

allerhande nodig. Met de bijkomende klimaatdoelstellingen en Europa 2020 moet er eveneens 

gewerkt worden aan een efficiënter gebruik van energie. De ‘Smart City’ moet hier een antwoord op 

bieden. 

Europa beschouwt een stad als ‘smart’ als zij minstens aan één van volgende thema’s werkt: Smart 

Environment, Smart Mobility, Smart Governance, Smart Economy, Smart People en/of Smart Living. 

Het Smart City concept is bijgevolg een breed concept en het loopt over verschillende sectoren heen.  

Spanje is in Europa het meest actief op gebied van Smart Cities. Getuigen hiervan zijn het aantal 

iniatieven, het netwerk van 65 Spaanse Smart Cities en het feit dat er op nationaal niveau een plan 

bestaat om de Smart City te promoten. Er zijn tal van opportuniteiten voor Vlaamse bedrijven die 

technologieën aanbieden om steden op weg te helpen naar een slimme stad. Barcelona, Madrid, 

Santander, Málaga, Bilbao en Valladolid zijn de Spaanse steden die het meest ‘Smart’ zijn.  

Barcelona beschikt over een glasvezelkabelnetwerk, een netwerk van sensoren en een draadloos 

internetnetwerk. Op vlak van mobiliteit promoot men de elektrische wagen door middel van het LIVE-

project. Ook zet men in op een goed openbaar vervoer en probeert men de inwoners op de fiets te 

krijgen met het fietsproject Bicing. Het Europees project GrowSmarter loopt in de stad, in de wijk 22@ 

is er de Smart City Campus.  

Madrid werkt samen met Ferrovial Services in de Madrid SmartLab aan tal van projecten rond 

mobiliteit en economie in de wijk Las Tablas. Madrid Inteligente is een technologisch platform dat door 

IBM ontwikkeld wordt en waarop alle stadsdiensten moeten samenkomen. Daarnaast promoot 

Vehiculos Electricos Madrid (VEM) het gebruik van energievriendelijke voertuigen.  

Santander ontpopt zich tot stad met de meeste sensoren wereldwijd. Daar zijn allerhande functies aan 

verbonden zoals het aanduiden van vrije parkeerplaatsen, het oplossen van irrigatieproblemen en het 

regelen van de verkeersdrukte. Burgers hebben ook de mogelijkheid om zelf informatie te verspreiden 

via dit netwerk.  

Málaga focust zich vooral op mobiliteit en hernieuwbare energie. De nadruk ligt er op de ‘Smart Grid’ 

,via het Smart City Málaga project gecoördineerd door Endesa, waar burgers ook zelf energie 

produceren en het netwerk hieraan aangepast wordt. Daarnaast beschikt de stad over talrijke 
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applicaties voor toerisme, mobiliteit, cultuur en economie en is er een Urban Lab waar innovatie 

gepromoot wordt. 

Bilbao heeft naast een digitale agenda ook een aantal projecten lopen rond online administratie, 

carpooling en mobiele applicaties. Zorrotzaure, een wijk in Bilbao, wil men doen heropleven door er 

de diensteneconomie te situeren. Men past er onder andere Smart Lighting en een slim 

verkeersbeheer toe en er is ook een draadloos netwerk.  

Op het niveau boven de steden zijn er de Smart Regions waar vooral  Catalonië en Andalusië aandacht 

verdienen.  

Op Europees niveau  bestaan er verschillende projecten die ook in Spaanse steden worden toegepast. 

Deze projecten zijn dikwijls gefocust op het energievriendelijker maken van gebouwen. 

De rol van de overheden mag niet onderschat worden. Deze zijn dan ook het  makkelijkst te benaderen 

via de verschillende clusters. Smart Cities programma’s werken namelijk vaak via de ‘triple helix’ zijnde 

bedrijven, overheden en onderzoekscentra (universiteiten). Zonder de technologieën, de uitvoering 

van die technologieën en de medewerking van de bevoegde overheden gaat de evolutie aan de stad 

voorbij. 

Voor Vlaamse bedrijven die aan Smart City projecten in Spanje willen deelnemen is het van primordiaal 

belang de juiste contacten te hebben. De clusters kunnen hierbij helpen, zij het door het organiseren 

van b2b’s met mogelijke partners of het opzetten van uitwisselingsmissies waar ook overheden en 

academische instellingen bij betrokken zijn. Het bezoeken van gespecialiseerde beurzen mag men niet 

onderschatten omdat deze een trouwe weergave zijn van wat er in de sector leeft en ze een ideale  

gelegenheid bieden om te netwerken. In dit opzicht is het Smart City Expo World Congress dat jaarlijks 

in Barcelona plaatsvindt, dé te bezoeken beurs in Spanje. 
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Concept 
 

Een ‘Smart City’ is een stad die geoptimaliseerd wordt aan de hand van technologie. ICT zorgt er voor 

een betere levenskwaliteit, betere toegankelijkheid voor de inwoners en verzekert een duurzame 

ontwikkeling.  De inwoners moeten met de Smart City kunnen communiceren. De Smart City  past zich 

aan de noden van de samenleving aan om de gevolgen van de groei van de stad op te vangen en dit 

aan de hand van intelligente innovatieve systemen (ONTSI, 2015).  

Dit is slechts één van de vele definities. Eenduidigheid over een definitie voor de Smart City bestaat er 

niet. Wel kan men concluderen dat een slimme stad  aan volgende kenmerken dient te voldoen: 

 De overheid poogt een betere service aan te bieden aan de inwoners 

 Inwoners spelen een centrale rol en kunnen participeren 

 Duurzaamheid en energie-efficiëntie zijn een belangrijke focus 

 Informatie- en communicatietechnologie spelen een centrale rol (Smart Cities, n.d.).  

Het Europees parlement beschouwt een stad als intelligent als zij aan minstens 1 van volgende thema’s 

werkt: Smart Economy, Smart People, Smart Mobility, Smart Environment, Smart Governance en/of 

Smart Living. In dit overzicht valt op te merken hoe breed het Smart City concept is en hoe het over 

verschillende sectoren heen loopt (ONTSI, 2015).  

 

Smart Environment 

 

Smart Environment mikt op een duurzame stedelijke omgeving. Dit kan gaan over water, afval, energie 

en milieu.  

Hierbij horen: 

 Beheer van parken, tuinen en stranden 

 Irrigatiebeheer 

 Luchtkwaliteit 

 Lawaai 

 Netheid van de straten 
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 Afvalophaling 

 Gasnetwerk en gebruik in openbare gebouwen 

 Beheer van het elektrisch netwerk en straatverlichting (in publieke gebouwen) 

 Monitoren van energieconsumptie bij gezinnen 

 Consumptie en gebruik van water 

 Waterzuivering (ONTSI, 2015) 

 

Smart Mobility 

 

Smart mobility poogt te evolueren naar een toegankelijke en verbonden stad. Hieronder hoort 

transport, verkeer, infrastructuur, toegankelijkheid en de verbinding met ICT. Het gaat onder meer 

over: 

 Controle van het verkeer (in voetgangerszones of verboden zones) 

 Openbaar vervoer 

 Transport van reizigers 

 Tolnetwerk 

 Netwerk van oplaadpunten van elektrische voertuigen 

 Beheer van het netwerk van publieke fietsen 

 Parkingbeheer 

 Verkeerssignalisatie en wegmarkering 

 Informatieborden 

 Wegtoegankelijkheid 

 Toegang tot publieke en private plaatsen 

 Toegang tot openbaar vervoer 

 Mobiele toegang tot internet 

 Openbare wifipunten (ONTSI, 2015) 

 

Smart Governance  

 

Smart Governance betreft dan weer een digitale, open en transparante administratie. Ook participatie 

van inwoners speelt hier mee. Enkele voorbeelden zijn: 

 Transparantie van de overheid 
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 Platformen voor participatie 

 Online administratie 

 Bedrijfs- en sectorale websites 

 Mobiele applicaties voor inwoners 

 Elektronisch overzicht van gemeentelijke beslissingen 

 Elektronische plaatsaanduiding (ONTSI, 2015) 

 

Smart Economy 

 

Smart Economy wilt innovatie en economische ontwikkeling in de stad bevorderen. Hierbij horen 

toerisme, handel, e-commerce, innovatie en consumptie. Enkele voorbeelden zijn:  

 Mobiele applicaties voor toeristen 

 Andere elektronische diensten aan toeristen 

 Mobiele applicaties voor bedrijven 

 Andere mobiele diensten voor bedrijven 

 Infrastructuur en resources voor innovatie 

 Elektronische arbeidsdienst (ONTSI, 2015) 

 

Smart People 

 

Smart People wil innovatieve en geëngageerde inwoners. Dit door participatie en digitale inclusie. 

Hierbij komen volgende thema’s aan bod: 

 Crowdsourcing 

 Crowdfunding 

 Digitale inclusie (ONTSI, 2015) 

 

Smart Living 

 

Smart Living wil de levenskwaliteit van inwoners verbeteren. Dit gaat samen met gezondheid, 

opleiding, sociale zaken, veiligheid, woongelegenheid, cultuur, ontspanning en publieke infrastructuur. 

Enkele voorbeelden zijn:  
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 Teleconsultatie en -diagnose 

 Teleassistentie 

 Elektronische diensten over lokale opleidingsmogelijkheden 

 Camerabewaking 

 Patrouillering 

 Hulpdiensten 

 Ruimtelijke ordening 

 Controle van stedenbouwkundige voorschriften 

 Elektronische diensten voor aanvragers van woningen 

 Elektronische diensten voor cultuur en sport 

 Beheer en onderhoud van publieke infrastructuur 

 Behoud van cultureel erfgoed 

 Opsporen van problemen in de infrastructuur (ONTSI, 2015) 

Europees niveau 

 

Europa 2020 

 

Horizon 2020 – H2020, is het belangrijkste financieringsinstrument van de EU 

voor  onderzoeksactiviteiten, technologische ontwikkeling en innovatie in Europa. H2020 beschikt over 

€ 74.828 M fondsen voor de periode 2014-2020 (CDTI, 2016). 

De Spaanse instellingen ontvingen € 1.100,8 M subsidiëring van het H2020 progamma In de periode 

2014-2015 en staan daarmee op de vierde plaats van de toegekende fondsen na Duitsland, het 

Verenigd Koninkrijk en Frankrijk (CDTI, 2016). 

Horizon 2020 kadert binnen de doelstellingen van Europa 2020. Daar wil men tegen dan: 

 De werkgelegenheid tot 75% van de beroepsbevolking brengen; 

 Minimum 3% investeren in O&O;  

 20% minder uitstoot van broeikasgassen dan in 1990; 

 20% van de energie uit duurzame energiebronnen  halen; 

 20 % meer energie-efficiëntie bekomen; 

 Minder dan 10% vroegtijdige schoolverlaters; 
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 Ten minste 40% van de 30 tot 34-jarigen met een einddiploma hoger onderwijs; 

 Ten minste 20 miljoen minder mensen die slachtoffer van armoede en sociale uitsluiting zijn 

of dreigen te worden (Europa 2020, 2011).  

Om deze doelstellingen te kunnen bereiken moet er ook op het niveau van de steden gewerkt worden. 

De Smart City moet hier een oplossing bieden.  

EIP – SCC 

 

Het ‘European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities’ (EIP-SCC) brengt inwoners, 

industrieën en steden samen om het stedelijk leven te verbeteren door duurzame oplossingen te 

bieden. Dit doet men aan de hand van innovatieve ICT-, transport- en energieoplossingen (Market 

Place of the European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities, 2016).  

Het Europees programma wil de hindernissen verwijderen die in de weg staan van een Smart City. Het 

helpt bestaande projecten coördineren en cofinancieren. Het poogt ook strategische partnerships 

tussen de industrieën en de steden tot stand te brengen voor de ontwikkeling van de samenleving van 

de toekomst (European Commission, Smart Cities and Communities, 2015).  

Alle mogelijke stakeholders kunnen lid worden van het platform of van de volgende actieclusters: 

 Business Models, Finance and Procurement 

 Citizen Focus 

 Integrated Infrastructures & Processes (including Open Data) 

 Policy & Regulations / Integrated Planning 

 Sustainable Districts and Built Environment 

 Sustainable Urban Mobility 

Leden kunnen zo hun acties promoten op Europese schaal, leren van de best practices van andere 

leden, van deze feedback krijgen en deelnemen aan nieuwe of bestaande projecten (Market Place of 

the European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities, 2016).  

Civitas 

 

Civitas is een Europees netwerk van 246 steden die werken aan een duurzame mobiliteit, 

energiebeheer en vermindering van uitstoot van gassen in de Europese steden. Ze organiseren tevens 
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workshops en evenementen om dit te promoten. Steden leren hierbij van elkaar en zo ontwikkelt de 

mobiliteit zich sneller en efficiënter.  

Op nationaal niveau is Civitas actief onder de naam Civinet. Spanje en Portugal vormen samen een 

Civinet. Lokale overheden zijn er vertegenwoordigd maar ook andere partners zoals universiteiten, 

technologische centra en bedrijven. De Spaanse leden van het Civinet-netwerk zijn: Santander, Murcia, 

Burgos, Málaga, Madrid, Palma de Mallorca, Vitoria-Gasteiz, Irun, León, Móstoles, Aranjuez, 

Alcobendas, Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria, Pamplona, Pontevedra, Sabadell, 

Santiago de Compostela, Salamanca, Palencia, Oviedo, Ponferrada, Badajoz, A Coruña, Santa Marta de 

Tormes, Valencia. Naast de steden nemen volgende partners deel aan het project: Universidad de 

Burgos, Zaragoza Logistics Centre, Cartif, CIRCE (Centro de Investigación de Recursos y Consumos 

Energéticos), Universidad de Cantabria (Civitas, n.d.).  

Zo lopen er mobiliteitsprojecten in volgende steden die ook in andere Europese steden aan gang 

zijn: 

 Burgos: Caravel  

 

Caravel installeerde o.a. een openbaar fietsennetwerk en zorgde voor betere informatie over het 

openbaar vervoer. Daarnaast werd ook gewerkt aan een verbetering van de fietspaden, het promoten 

van autodelen en het gebruik van biobrandstoffen (Ayuntamiento de Burgos, n.d.). 

 Vitoria-Gasteiz: Modern 

 

Modern zorgde voor  een een stadswijk –  ‘superblock’ –- met een nieuw openbaar vervoernetwerk 

een vernieuwde ruimtelijke ordening met meer ruimte voor fietsen en voetgangers (Civitas, n.d.).  

 Barcelona: Miracles 

 

In Barcelona werd een nieuwe tramlijn geïnstalleerd en multi-use rijstroken. ‘Stille nachtleveringen’ 

werden ingevoerd en een internetportaal geïnstalleerd (Civitas, n.d.). 

 Palma de Mallorca: Dyn@Mo 

 

Mallorca is ‘learning city’ in het Dyn@Mo-project waar duurzaam, innovatief vervoer en niet 

vervuilende transportmodataliteiten gepromoot worden (Civitas, n.d.). 
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 Málaga: 2Move2 

 

Málaga beschikt over een prioriteitsnetwerk voor vrachtverkeer, promoot het gebruik van fietsen en 

houdt de luchtkwaliteit in de gaten door middel van sensoren op de bussen. Er is ook een slim 

verkeerscentrum en de stad nam het initiatief om kinderen veilig te voet naar school te laten gaan 

(Civitas, n.d.).  

 Donostia- San Sebastián: Archimedes 

 

Archimedes promoot het gebruik van de fiets en het wandelen - ‘soft transport’ -  door het aanpassen 

van de ruimtelijke ordening van de stad aan deze activiteiten.  Het project legt de focus op de 

betrokkenheid van studenten, academici en inwoners zodat het project ook in andere steden kan 

worden toegepast (Civitas, n.d.). 

 

Smart Cities Information System (SCIS) 

 

SCIS vloeide voort uit het Concerto-initiatief waar projectontwikkelaars, steden, overheden en 

industrieën samenkomen om kennis uit te wisselen en samen te werken aan Smart Cities en energie-

efficiëntie. Zie volgende projecten die in verschillende Europese steden lopen: http://smartcities-

infosystem.eu/projects (SCIS, n.d.).    

Op Europees niveau lopen er projecten waaraan verschillende Europese steden samen deelnemen, 

waaronder ook Spaanse steden. Op deze projecten wordt verder ingegaan bij de  deelnemende steden. 

Nationaal niveau Spanje 
 

De Spaanse overheid heeft in 2015 een nationaal plan opgesteld over Smart Cities, het ‘Plan Nacional 

de Ciudades Inteligentes’. Dit plan wil de efficiëntie in de publieke diensten verhogen, de kosten 

aanzienlijk verminderen en tegelijk een betere service bieden aan de inwoners. Daarnaast wil men de 

competitiviteit van het land doen stijgen. Het plan bevat een witboek dat een lijst bevat met de 

werkpunten. Het opzet is lokale overheden en bedrijven te doen samenwerken en tevens innovatieve 

ideeën op te sporen en te implementeren (Minetur, 2015).  

http://smartcities-infosystem.eu/projects
http://smartcities-infosystem.eu/projects
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In Spanje worden er vooral initiatieven genomen rond Smart Governance. Maar liefst 55% van de 

overheidsdiensten zijn reeds smart. Daarna volgen Smart Environment (33%) en Smart Economy (32%) 

(ONTSI, 2015).  

 

Figuur 1: Initiatieven in Europa 

Op bovenstaande figuur 1 (Market Place of the European Innovation Partnership on Smart Cities and 

Communities, 2016) staan de Europese initiatieven rond Smart Cities per land. Hieruit blijkt dat Spanje 

ruim de meeste initiatieven heeft. Onder initiatieven verstaat men zowel projecten, oplossingsgerichte 

voorstellen als commitments. Na Spanje zijn Italië en Nederland de landen met de meeste initiatieven.  
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Figuur 2: Europese initiatieven in Spanje  

Op figuur 3 (Market Place of the European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities, 

2016) is te zien dat de meeste initiatieven binnen de regio rond Barcelona liggen. Daarna volgen 

Madrid en Málaga.  

Netwerk van Spaanse Smart cities 

 

In Spanje bestaat er een netwerk van steden die inspanningen leveren om van hun stad een ‘Smart 

City’ te maken. Dit heet het ‘RECI’ (Red Española de Ciudades Inteligentes). Er zijn reeds 65 Spaanse 

Smart Cities actief, elk met een eigen invulling. Dit is het grootste netwerk van intelligente steden ter 

wereld.  In België bestaat er nog geen platform zoals in Spanje. Het is een platform voor slimme steden 

om sneller en efficiënter ideeën en projecten uit te wisselen. De Spaanse steden die tot het netwerk 

behoren zijn (RECI, n.d.): 

 A Coruña 

 Albacete 

 Alcalá de Henares 

 Alcobendas 

 Alcorcón 

 Alicante 

 Almería 

 Alzira 

 Aranjuez 

 Arganda del Rey 

 Ávila 

 Badajoz 
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 Barcelona 

 Burgos 

 Cáceres 

 Castellón 

 Ciudad Real 

 Córdoba 

 Guadalajara 

 El Puerto de Santa 

María 

 Elche 

 Fuengirola 

 Getafe 

 Gijón 

 Jaén 

 L’Hospitalet de 

Llobregat 

 Huelva 

 Las Palmas de Gran 

Canaria 

 Logroño 

 Lugo 

 Huesca 

 Madrid 

 Majadahonda 

 Málaga 

 Marbella 

 Mérida 

 Molina de Segura 

 Móstoles 

 Motril 

 Murcia 

 Oviedo 

 Palencia 

 Palma de Mallorca 

 Pamplona 

 Paterna 

 Ponferrada 

 Pozuelo de Alarcón 

 Rivas Vaciamadrid 

 Sabadell 

 Salamanca 

 San Cristóbal de La 

Laguna 

 Sant Cugat 

 Santa Cruz de 

Tenerife 

 Santander 

 Santiago de 

Compostela 

 Segovia 

 Sevilla 

 Tarragona 

 Toledo 

 Torrejón de Ardoz 

 Torrent 

 Valencia 

 Valladolid 

 Vitoria-Gasteiz 

 Zaragoza  

De  wederzijdse uitwisseling tussen steden beoogt een efficiënt beheer van de infrastructuur. Zo 

kunnen de overheidsuitgaven verminderd en de kwaliteit van de diensten verbeterd worden. De 

bedoeling is dat de publieke en de private sector samen werken en dat er groene werkgelegenheid 

gecreëerd wordt (RECI, n.d.) 

Steden met minder dan 50.000 inwoners kunnen enkel bevriende partner worden. Daartoe moeten ze 

een aanvraag indienen. Eens toegelaten kunnen ze mee genieten van de informatie, het netwerk en 

deelname aan evenementen (RECI, n.d.).  

Hoewel het contact tussen de steden de overgang naar Smarter Cities moet bespoedigen, bevinden 

niet alle steden zich in hetzelfde stadium van ontwikkeling. Zo zijn er van de 65 aangesloten steden, 

bijvoorbeeld steden die voornamelijk werken aan Smart Governance en meer in het bijzonder aan de 

informatisering van hun administratieve diensten, maar geen aandacht schenken aan andere aspecten 

van de slimme stad. Voorbeelden hiervan zijn Albacete, Alcobendas, Almería, Lugo, Paterna en Pozuelo 
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de Alarcón (ONTSI, 2015).  Toch is dit netwerk een goede manier om te kijken welke Spaanse steden 

zich voor Smart City  projecten inzetten en waar er nood is aan dergelijke projecten.   

Red.es 

 

Red.es, een overheidsorgaan verbonden aan het ministerie voor Industrie, Energie en Toerisme 

(MINETUR) (Ministerio de industría, energía y turismo, n.d.), stelt middelen ter beschikking  voor 

programma’s van het FEDER die betrekking hebben op economie, onderzoek & ontwikkeling, 

technologie en technische asistentie. FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) is een fonds dat  

werd opgericht om het onevenwicht tussen de Europese regio’s te verminderen. Zo werden in Spanje 

middelen toegekend in Andalucía, Castilla la Mancha en Extremadura (Red.es, n.d.).  

Op de website van Red.es zijn openbare aanbestedingen opgelijst waaronder ook deze rond Smart 

Cities.  

FutuRed 

 

FutuRed – Plataforma Tecnológica Española de Redes Eléctricas –  werd opgericht om de 

technologische ontwikkeling van de elektrische netwerken van transport en distributie te bevorderen 

(FutuRed, n.d.).  

De Grupo de Trabajo Interplataformas de Ciudades Inteligentes, gecoördineerd door FutuRed,  heeft 

als doel de noden van de Smart Cities in kaart te brengen en een agenda op te stellen voor de 

ontwikkeling van de stad van de toekomst. De groep neemt deel aan nationale en internationale fora 

en geeft advies aan het ministerie van Economie over de noden van Smart Cities (FutuRed, n.d.).  

Er zijn 20 Spaanse technologische platformen aangesloten bij deze werkgroep. (Zie Smart Cities – 

Documento de Visión a 2030 op pagina 15) Ze vertegenwoordigen verschillende sectoren die op een 

duurzame wijze samenwerken om de technologische ontwikkeling te promoten (Grupo 

Interplataformas de Ciudades Inteligentes, 2015). 

 

  

http://perfilcontratante.red.es/perfilcontratante/busqueda/BusquedaLicitacionesDefault!execute.action?clearStatus=true&primerRadio=-1
http://planetic.es/sites/default/planeticfiles/content-files/private/GICI-Vision_2030.pdf
http://planetic.es/sites/default/planeticfiles/content-files/private/GICI-Vision_2030.pdf
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Regionaal niveau 
 

In het volgende hoofdstuk van deze studie wordt ingegaan op het stedelijk niveau. Maar eerst vraagt 

het regionale niveau onze aandacht. Er wordt immers ook op regionaal niveau gewerkt om regio’s 

slimmer en efficiënter te maken. Wij kozen hier bewust voor – en beperken ons tot de twee Spaanse 

regio’s die op consistente wijze bezig zijn met Smart Cities,  Catalonië en Andalusië. 

SmartCATALONIA 

 

Catalonië gaat uit van de gedachte dat je breder moet kijken dan de stad. Kleinere gemeenten kunnen 

minder goed investeren in nieuwe technologieën waardoor werken op een hoger niveau aangewezen 

is opdat alle steden evolueren tot een Smart City (Generalitat de Catalunya, smartCATALONIA, n.d.). 

In Catalonië lopen er verschillende projecten rond open data, telecommunicatie, mobiliteit en 

gezondheid. Daarnaast is er het ‘Catalonia SmartLab’ waar bedrijven in contact kunnen komen met de 

Catalaanse gemeentebesturen om hun projecten voor te stellen (Generalitat de Catalunya, Catalonia 

SmartLab, 2015). Het SmartLab probeert ook geslaagde projecten uit te wisselen tussen de Catalaanse 

gemeentes onderling.  (Generalitat de Catalunya, Projects, n.d.).  

Er is een ‘Observatori smartCATALONIA’ dat alle projecten die in uitvoering zijn in kaart brengt. Deze 

projecten zijn te vinden per gemeente op de website observatorismart.cat (Generalitat de Catalunya, 

Observatori Smart Cat, n.d.).  

De ‘Clúster de Eficiència Energètica de Catalunya’ (CEEC) is een cluster van bedrijven, administraties, 

verenigingen en universiteiten die aan een betere energie-efficiëntie werken en dit in verschillende 

domeinen zoals mobiliteit, gebouwen, onderwijs, industrie en publieke diensten. Een betere 

aanwending van de energie biedt de leden van de cluster nieuwe zakelijke kansen en het is daarin dat 

voor hen de meerwaarde van de samenwerking ligt ondanks het feit dat ze een gelijkaardig product 

en een zelfde markt delen (CEEC, n.d.).  

De doelstelling van de cluster is door de samenwerking van haar leden geïntegreerde en innoverende 

projecten tot stand te brengen, synergie te bereiken door samenwerking, de innovatie voorop te 

stellen en deze in de markt toe te passen, het aanspreekpunt te zijn voor de openbare instellingen en 

andere organisaties, een gezamenlijk standpunt in te nemen tegenover de maatschappij en de 

energiesector internationale uitstraling te geven (CEEC, n.d.). 

http://observatorismart.cat/
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Gezamenlijke onderzoeks-, innovatie – en technologische ontwikkelingsprojecten voor het efficiënt 

aanwenden van energie worden uitgevoerd in samenwerking met het Institut d’Investigació en Energia 

de Catalunya (IREC). 

De CEEC is ook aangesloten bij Agrupaciones Empresariales Innovadores (AEI), een steunprogramma 

van de Europese Unie om innovatie te promoten (CEEC, n.d.).   

ACCIÓ is het agentschap van de Catalaanse Generalitat dat naast de internationalisering van de 

Catalaanse economie en het aantrekken van investeringen naar de regio, ook instaat voor de innovatie 

en concurrentiekracht van de bedrijven. ACCIÓ stelt daartoe een aantal diensten en instrumenten ter 

beschikking van de bedrijven om hun internationale uitstraling en concurrentiekracht te verbeteren 

door deelname aan het programma Horizon 2020 van de Europese Commissie. In het kader van de 

Smart Cities is het ACCIÓ  die in Cataluña financiële tegemoetkomingen van het programma Horizon 

2020 toekent voornamelijk aan projecten rond veroudering en milieu (Acció, n.d.).  

 

Smart Andalucía  

 

Andalucía telt momenteel 366 Smart projecten waaronder projecten over digitalisatie van 

administratie, wifinetwerken en waterbeheer. Veel van deze projecten zijn gericht op Smart 

Governance (Junta de Andalucía, n.d.). 

De regio heeft een actieplan opgesteld, het Plan de Acción Andalucía Smart 2020, waarin wordt 

vastgesteld in welk stadium de gemeenten uit de regio zich bevinden. Er worden ook BootCamps 

georganiseerd voor de gemeenten – trainingen om de overgang naar een Smart City te bespoedigen –   

en er wordt een netwerk opgezet van instellingen en overheden –  het RADIA Red de Agentes de 

Desarrollo –  om het Smart City model van Andalucía te promoten. Er is een participatief platform waar 

burgers vertegenwoordigd zijn en het AndalucíaSmart LAB waar men de applicaties test. Daarnaast 

worden er financieringsimpulsen en investeringen gedaan door de regio (AndalucíaSmart, n.d.).  

De cluster Andalucía Smart City is samengesteld uit bedrijven en Andalusische overheden,  opgedeeld 

in verschillende werkgroepen. De cluster biedt verschillende diensten aan zoals hulp bij financiering, 

opleiding en vertegenwoordiging. Het is ook het ideale platform om te netwerken (Andalucía Smart 

City, n.d.).  
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Stedelijk niveau 
 

Barcelona en Madrid zijn de meest bevolkte steden in Spanje met meer dan 3 miljoen inwoners. 

Daarna volgen Bilbao, Zaragoza, Valencia, Málaga en Sevilla (Eurostat, 2014). Deze steden hebben het 

meest nood aan slimme oplossingen om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen. Het zijn ook 

deze die zich vooral inzetten om ‘smarter’ te worden. Het is niet duidelijk of dit te wijten is aan de 

grotere nood aan smart-oplossingen in deze steden of aan het feit dat ze over meer middelen 

beschikken om hieraan te werken.  Er zijn immers ook minder grote steden die actief zijn op dit vlak.  

 

Figuur 3: ranking Spaanse Smart Cities 

IDC (International Data Cooperation), een Amerikaans bedrijf dat market intelligence onderzoek 

uitvoert, heeft een ranking opgemaakt van Spaanse Smart Cities.  Donostia-San Sebastián, Madrid, 

Barcelona, Santander en Málaga vormen de top 5. Bovenstaande figuur (ICEMD, 2013) geeft dit  

duidelijk weer. 

‘Smart Cities’ is een breed concept en iedere stad legt een andere focus. De steden passen hun 

projecten aan de noden van de inwoners aan. In gemeenten waar er een oudere bevolking is, kan 
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bijvoorbeeld ingespeeld worden op projecten gericht op de toegankelijkheid voor oudere mensen, het 

leren omgaan met nieuwe technologieën en tele-assistentie. (ONTSI, 2015). 

In dunbevolkte gebieden is er meer nood aan projecten rond dekking van het mobiele netwerk, wifi, 

tele-assistentie en onlineraadpleging van opleidingsmogelijkheden. In rurale gebieden heeft men meer 

baat bij projecten rond irrigatie, branddetectie en ICT om  de landbouw efficiënter te maken (ONTSI, 

2015).  

De ranking van Cities in Motion van 2015, uitgevoerd door de IESE business school,  gelinkt aan de 

universiteit van Navarra, plaatst enkele Spaanse steden in de top 100. Op plaatsen 34 en 35 vinden we 

respectievelijk Barcelona en Madrid. Op plaats 73 staat Valencía en op plaatsen 75 en 76 A Coruña en 

Bilbao. Op plaatsen 79 en 80 vinden we Sevilla en Málaga (IESE business school, 2015).  Over deze 

ranking bestaat er geen consensus. Steden zoals Santander en Valladolid worden even vaak als 

referentie vermeld. 

Wij kozen ervoor  Barcelona, Madrid, Santander, Malaga, Bilbao en Valladolid nader te bespreken. 

Smart City Barcelona 

 

Barcelona neemt een pioniersrol op inzake de Smart City.  Zo werd de stad in 2015 benoemd tot Global 

Smart City door Juniper Research, een Brits onderzoekscentrum. Volgens Fortune, een toonaangevend 

magazine, is het bovendien ‘the most wired city in the world’ (Walt, 2015). In 2014 was Barcelona 

Europese hoofdstad van de innovatie (European Commission, Barcelona is "iCapital" of Europe, 2014).  

Barcelona werkt op een consequente manier aan het Smart City-concept. Dit werd vooral op gang 

getrokken door de vorige burgemeester  Xavier Trias. Het ‘Smart City Expo World Congress’ vindt 

jaarlijks in Barcelona plaats.  

 Infrastructuur 

 

Op vlak van infrastructuur is er allereerst geïnvesteerd in een netwerk van 500 km glasvezelkabel in 

de stad. Dit netwerk werd stelselmatig geïnstalleerd gelijklopend met andere infrastructuurwerken.  

Daarnaast investeerde men ook in een netwerk van sensoren.  Dit netwerk geeft realtime informatie 

weer over de flow van inwoners, geluid, weersomstandigheden en dergelijke. Zo kunnen stedelijke 

diensten efficiënter werken (‘ordenanzas de contaminación acústica y lumínica’) en kosten 

gereduceerd worden. Dit heeft ook een impact op het milieu. Sentilo is het open source platform 

toegankelijk voor al wie projecten wil uitvoeren gebruik makend van deze sensoren. Ook voor andere 
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steden is dit platform beschikbaar opdat zij zouden kunnen leren van het netwerk (Kamel Boulus N & 

M Al-Shorbaji, 2014).  

Het besturingssysteem City OS moet alle projecten samenbrengen,  de data ervan analyseren om 

nadien een standaard besturingssyteem te worden voor andere steden. Het is dan ook cruciaal om de 

data van het besturingssysteem te delen met externe partners.  

In 2012 stelde de stad een masterplan op om de verlichting in 50 straten aan te passen met slimme 

LED-verlichting. Deze slimme verlichting past de lichthoeveelheid aan aan de omgeving en bespaart zo 

energie.  Dit ging over meer dan 1100 lantaarnpalen. De straatverlichting werd verbonden met het 

glasvezelnetwerk en uitgerust met camera’s, luchtkwaliteitssensoren en wifi. (Kamel Boulus N & M Al-

Shorbaji, 2014).  

 Transport 

 

Op vlak van transport werden de buslijnen aangepast en voertuigen zonder uitstoot ingezet (500 

hybride taxis, 294 publieke elektrische voertuigen, 262 oplaadpunten, 130 elektrische motorfietsen en 

400 elektrische privévoertuigen). Het gebruik en de aankoop van milieuvriendelijke voertuigen worden 

erg aangemoedigd, dit door middel van het LIVE-project. LIVE is een publiek-privaat platform ter 

bevordering van de elektrische voertuigen. De stad beschikt daarom ook over een netwerk van 

elektrische oplaadpunten. Er bestaan tal van subsidies op nationaal, regionaal en stedelijk niveau om 

milieuvriendelijke wagens te promoten (Ajuntament de Barcelona, BCN Smart City, n.d.). Zie volgende 

website: http://w41.bcn.cat/es/ajuts-incentius/.  

Het fietsproject Bicing is dan weer een project waarmee de inwoners, mits betaling van een jaarlijkse 

bijdrage,  overal in de stad vrij kunnen gebruik maken van fietsen.  

Parkeerplaatsen zijn ook verbonden met het wifinetwerk. Bij een vrije parkeerplaats geeft de sensor 

dit door aan een app waarmee de gebruiker rechtstreeks kan betalen (Cisco, IoE-Driven Smart City 

Barcelona Initiative Cuts Water Bills, Boosts Parking Revenues, Creates Jobs & More, 2014).  

Het project ‘Smart traffic lights’ helpt blinden veilig de straat over te steken. De verkeerslichten 

produceren een geluid wanneer de blinde persoon nadert, en enkel dan,  om geluidsoverlast tegen te 

gaan. Deze verkeerslichten zijn tevens zo ingesteld dat hulpdiensten een vlotte doorgang verleend 

wordt.  

De interactieve bushokjes Smartquesina  zijn verbonden met het glasvezelnetwerk waardoor men in 

realtime de busuren en toeristische informatie kan raadplegen terwijl er digitale reclame verschijnt. 

http://w41.bcn.cat/es/ajuts-incentius/
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Deze bushaltes hebben ook wifi en USB-poorten om mobiele apparaten op te laden (Ajuntament de 

Barcelona, BCN Smart City, n.d.). 

 Wifi, Smart meters en open data portal 

 

Barcelona wil hogere energie-efficiëntie bereiken en maakt daarvoor gebruik van 19.500 smart meters 

in de Olympische wijk. Dit zijn meters die bij particulieren geplaatst  worden om zo een betere controle 

te hebben op hun verbruik. Er zijn in de stad ook Superblocks, wijken die zelfvoorzienend zijn in energie 

(Ajuntament de Barcelona, BCN Smart City, n.d.).  

De stad voorziet gratis wifi voor inwoners en bezoekers door middel van 702 hotspots (Ajuntament de 

Barcelona, ¿Qué es Barcelona Wifi?, n.d.)  

44 inwonersloketten en een open data portal moeten de stad transparanter maken voor de inwoners.  

Barcelona kon besparingen optekenen van € 42,5 miljoen door Smart Water toepassingen. Door beter 

parkeermanagement stegen de inkomsten met 33% of € 36.5 M en in totaal werden er zo’n 47.000 

nieuwe jobs gecreëerd (Kamel Boulus N & M Al-Shorbaji, 2014).  

 

 Grow Smarter 

 

Barcelona is één van de steden die deelneemt aan het Europees Project GrowSmarter. GrowSmarter 

is één van de drie lighthouseprojecten. De andere lighthouseprojecten zijn Triangulum en RemoUrban, 

Dit laatste wordt besproken bij Valladolid. GrowSmarter is één van de drie projecten die werd 

uitgekozen door het ‘Smart Cities and Communities’ programma in het kader van Europa 2020 van de 

Europese Commissie. Het 22 @ district van Barcelona werd uitgekozen als testgebied.  Naast Barcelona 

loopt het project ook in Keulen en Stockholm.  

De combinatie van Smart oplossingen zouden een antwoord moeten bieden op de problemen die zich 

voordoen op economisch, ecologisch en sociaal vlak. Het project poogt zo’n 1500 nieuwe 

arbeidsplaatsen te scheppen in Europa en wil de consumptie van energie en de uitstootgassen van het 

transport verlagen met 60% (GrowSmarter, n.d.).  

Er zijn 12 doelstellingen waaraan het project werkt:  

1. Gebouwen energievriendelijker maken 

2. Duurzame mobiliteit 



24 
 

3. Energiemaatregelen aan de hand van ICT 

4. Lokale productie van elektriciteit  

5. Slimme straatverlichting  

6. Recuperatie verloren warmte  

7. Slimme afvalophaling  

8. Big Data management  

9. Duurzaam vervoer 

10. Slim verkeersbeheer 

11. Duurzame voertuigen met minder uitstoot om tot een betere luchtkwaliteit te komen 

12. Slimme mobiliteitsoplossingen 

 

Voorlopig wordt er aan volgende concrete oplossingen gewerkt:  Wibeee, Open data BCN 30 en FASTO.  

Wibeee is een apparaatje dat verbonden wordt met het elektriciteitsnetwerk om het verbruiksprofiel 

van de inwoner vast te stellen. Zo kan deze makkelijker zijn verbruik controleren en uiteindelijk ook 

besparen. Hij kan de informatie raadplegen op desktop, laptop, tablet en smartphone. De Wibeee 

werd als proefproject in 200 woningen in Barcelona geïnstalleerd.  

FASTO of Fast Charge Station is een oplaadsysteem voor elektrische voertuigen dat de batterij op 20 

minuten oplaadt en het voertuig 120 kilometers autonomie geeft.  

OpenDataBCN30 is een portaal dat de stedelijke informatie openbaar stelt om zo de transparantie 

naar de inwoners te vergroten en innovatie te promoten. De bedoeling is  diensten te ontwikkelen die 

ook in  andere domeinen kunnen gebruikt worden (GrowSmarter, n.d.).  

 22@ 

 

22@ is een project dat poogt de oude industriële buurt rond Poble Nou om te vormen tot een 

innovatieve omgeving met kennisgerelateerde activiteiten. Deze buurt raakte in verval omdat de 

traditionele industrie er wegtrok. De stad probeerde er nieuw leven in te blazen door er de 

kenniseconomie in te situeren en er stedelijke, economische en sociale renovatie door te voeren. De 

oudere gebouwen in de wijk werden ook ‘smart’ getransformeerd. De wijk huisvest innovatieve 

bedrijven, onderzoekscentra, training en tech transfer centers, huisvesting, facilities en groene zones 

(22Barcelona, n.d.).  

Het is de ‘tech hub’ van Barcelona waar vele startups gevestigd zijn en een netwerk van 310 vierkante 

meter glasvezelkabel ligt. 
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 Zo is er ook de Smart City Campus, waar universiteiten, bedrijven, technologiecentra en 

innovatiecentra samenwerken. Dit trekt nieuwe investeringen aan van bedrijven zoals Cisco en 

Schneider Electric (Ajuntament de Barcelona, BCN Smart City, n.d.). 

 

 Enkele andere projecten   

 

 Apps4BCN Portal: portaal waar men de beste apps voor inwoners in de schiijnwerper plaatst. 

 Telecare Service: gratis alarmdienst voor hulpbehoevenden 

 mobileID: virtuele identiteit om gepersonaliseerde informatie te raadplegen zoals ‘waar moet 

ik stemmen?’, ‘waar is mijn auto naartoe gesleept?’ 

 Fabrication Laboratories: mensen warm maken voor technologie en wetenschap 

 OVAC: onbemand loket waarbij inwoners eenvoudige administratieve zaken kunnen regelen 

 mSchools: scholen en kinderen worden aangemoedigd aan de hand van technologie 

innovatieve oplossingen te bedenken voor problemen  

 BCN contactless: QR of NFC codes zijn verspreid over de hele stad als informatiebron op basis 

van locatie 

 Radars Project: bedoeling is om ouderen boven 75 jaar zolang mogelijk te laten thuisblijven 

maar met de hulp van de lokale omgeving.    

 Sustainable Barcelona Map: kaart met sociale, culturele en milieu-initiatieven die door 

interactie gevormd wordt  

 Procedures portal: van thuis uit administratieve zaken regelen 

 Smart Allotment: promoten technologie voor kinderen met speciale behoeften 

 Vincles BCN: bedoeling is om ouderen aan de hand van een tablet uit hun sociaal isolement te 

halen en de connectie met andere mensen tot stand te brengen. 

 Barcelona Open Government: transparante participatie tussen inwoners en stad 

 Buits Plan: ter beschikking stellen van ongebruikte stukken land 

 Citizens Postbox: een applicatie die real time informatie verzendt over incidenten 

 Barcelona Negocis: probeert de economische ontwikkeling aan te zwengelen in Barcelona 

(Ajuntament de Barcelona, BCN Smart City, n.d.) 
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SmartSantander 

 

SmartSantander is het project met het grootste netwerk van sensoren wereldwijd. Deze sensoren 

worden gebruikt om o.a. vrije parkeerplaatsen op te sporen. De informatie wordt dan weergegeven 

op panelen in de straat zodat mensen snel weten waar de vrije parkeerplaatsen zich bevinden. Ook de 

omgevingsfactoren worden aan de hand van sensoren gemeten zoals bijvoorbeeld de luchtkwaliteit 

(CO²), de temperatuur, het zonlicht en het geluid. Er zijn sensoren aanwezig in de bodem van groene 

zones om irrigatieproblemen te detecteren en te verhelpen. De  verkeersdrukte wordt gemeten aan 

de hand van sensoren zodat verkeerslichten op een slimme manier zouden werken (SmartSantander, 

n.d.).  

Er zijn ongeveer 2000 RFID tags of QR codes aanwezig in de stad. Deze kunnen gebruikt worden om op 

interessante locaties informatie te krijgen. Gebruikers kunnen ook zelf met hun smartphones 

informatie naar het netwerk doorsturen.  

SmartSantander organiseert open calls en subsidieert organisaties die op de beste manier van de 

informatie van de sensoren gebruik maken. Zie bijvoorbeeld volgende projecten.  

 SmarterTravel waar gewerkt wordt aan een applicatie om bestuurders realtime informatie te 

geven over de verkeersdrukte in de stad.  

 InterDataNet dat ernaar streeft om de informatie van de sensoren open te stellen voor de 

gebruikers.  

 Sen2Soc, dat probeert sociale netwerken te koppelen aan de informatie die van het 

sensorennetwerk komt.  

 CityScripts is een platform waar de gegevens van de sensoren, de persoonlijke gegevens en 

gegevens van de eigen sociale netwerken samenkomen.  

 Er is ook een Participatory Sensing Application waarbij inwoners zelf informatie kunnen 

invoeren in het systeem (SmartSantander, n.d.). 
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Smart Madrid 

 

 SmartLab Madrid 

 

Madrid Smart Lab is een initiatief van de stad in samenwerking met Ferrovial services, een bedrijf 

gespecialiseerd in stedelijke oplossingen. De uitdagingen van de SmartLab zijn het verbeteren van de 

mobiliteit en de levenskwaliteit van de inwoners. De stad wil bedrijven laten meewerken aan de 

innovatie en problemen in de stad. Deze SmartLab wordt toegepast in de wijk Las Tablas.  

Madrid is constant op zoek naar oplossingen om de verkeersoverlast te verminderen. Ook wil men de 

participatie van de burgers verhogen rond het mobiliteitsthema. Bedrijven kregen de kans projecten 

in te dienen met oplossingen voor de problemen van de stad. Uit alle inzendingen werden 14 projecten 

gekozen (Madrid Smart Lab, n.d.).  

De projecten die gekozen werden om in de Las Tablas-wijk uit te voeren zijn: Trazeo, I-Bump, 

BuzzStreets, Accitymaps, SmartAppCity, CivicLift, MTC, Alehope en CityCure.  

 Trazeo poogt kinderen hun plaats te geven in de stad. Via een app of website kunnen ouders 

de veiligste weg uitstippelen zodat kinderen zonder begeleiding naar school kunnen gaan.  

 I-Bump is een nieuw type snelheidsheuvel waarbij chauffeurs die zich aan de snelheidslimiet 

houden geen last ondervinden. Chauffeurs die te snel rijden worden wel afgeremd. Ook wordt 

er door de beweging kinetische energie opgewekt die opgevangen wordt en kan omgezet 

worden in  elektriciteit voor bijvoorbeeld een lantaarnpaal. 

 Buzzstreets is een applicatie die de beste en minst drukke weg aanduidt zodat files vermeden 

worden.  

 AccityMaps is een applicatie voor andersvaliden waar een weg wordt uitgestippeld die 

rekening houdt met de beperkingen van de persoon. Voor blinden wordt de weg voorgelezen, 

voor cognitieve andersvaliden wordt alles vereenvoudigd weergegeven. 

 SmartAppCity is een publiek-private applicatie waar alle overheidsdiensten op te vinden zijn 

en waar private bedrijven hun producten aanbieden.  

 Civiclift is een applicatie die alle gegevens van lokale handelaars en evenementen centraliseert 

waardoor inwoners weten wat er zich in hun omgeving afspeelt. 

  MTC (Mejora Tu Ciudad) is een sociaal en participatief platform waar inwoners incidenten op 

de openbare weg kunnen melden en de evenementen ontdekken die in de buurt plaatsvinden. 
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 Alehope is een platform waar de burgers onderling kunnen communiceren. Zo kan men 

contact maken om garageplaatsen te verhuren, lokale evenementen raadplegen en zelfs 

stemmen.  

 CityCure geeft antwoord op tal van problemen in de stad via verschillende nanotechnologische 

oplossingen. Zo is er een coating die gebouwen beter moet beschermen, een zelfreinigende 

coating voor glas, anti-graffiticoating, thermofoto van gebouwen en additieven voor brandstof 

om deze minder milieubelastend te maken . Al deze oplossingen verlagen de nood aan 

onderhoud en de kans op schade (Madrid Smart Lab, n.d.).  

 

 Mint: Madrid inteligente 

 

Het MiNT platform werd in 2014 goedgekeurd en moet tegen 2018 klaar zijn. Het is een technologisch 

platform dat het gemeentebestuur van Madrid zal helpen om de levenskwaliteit van de burgers te 

verbeteren. Het zal het beheer van alle openbare diensten vergemakkelijken en de burgers meer 

zeggenschap geven in het oplossen van problemen die zich in hun stad voordoen via nieuwe 

communicatiekanalen met het gemeentebestuur.  Madrid heeft daarvoor een partnership afgesloten 

met IBM. (MiNT) 

In het MiNT-platform zijn er 4 grote informatieblokken aanwezig: verticale informatiesystemen, 

gemeenschappelijke diensten, overheidsdiensten en informatie voor de burgers.  

De verticale informatiesystemen zijn de systemen die verschillende diensten ondersteunen zoals 

verlichting, verkeersmanagement, camera’s, weginfrastructuur, afval, groene zones, irrigatiesystemen 

in parken en dergelijke (IBM, 2014).  

De gemeenschappelijke diensten zijn bijvoorbeeld human resources, vlootbeheer en werkplanning.  

De overheidsdiensten zijn deze die de contracten opvolgen die externe partijen leveren. Het betreft 

indicatorenbeheer, inspectie en kwaliteitscontrole.  

De burgerdiensten zijn deze die de betrokkenheid van de burgers aanmoedigen en hun kennis 

verhogen zoals bv. het verspreiden via de website of andere kanalen van aankondigingen over 

incidenten en diensten die de burgers aanbelangen. Burgers zouden op het platform incidenten 

kunnen melden met foto en locatie (Madrid impulsa su modelo Smart City, 2013).  
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 VEM 

 

Vehículos Eléctricos Madrid, VEM 2015, is een initiatief van de stad Madrid om elektrische voertuigen 

te promoten. Voor dit initiatief werkt Madrid samen met AEDIVE,  la Asociación Empresarial para el 

Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico, een cluster van bedrijven in de keten van de elektrische 

mobliliteit. Dit gaat van producenten en distributeurs van herlaadpunten, voertuigen, 

energiemaatschappijen, ICT-bedrijven en softwarebedrijven tot professionele eindgebruikers (AEDIVE, 

n.d.).   

Smart City Málaga 

 

Málaga is vooral actief op vlak van mobiliteit, energie en ICT. Er zijn ook tal van organisaties zoals de 

Urban Lab, de Living Lab en Màlaga Valley die Málaga op weg helpen naar een Smart City. 

 Mobiliteit 

 

Op vlak van mobiliteit heeft Málaga een aantal lopende projecten: Zem2All, Green eMotion en eMob 

verdienen onze aandacht. 

Zem2All (Zero Emissions Mobility to All) wil een elektrisch mobiliteitsnetwerk promoten, dit door het 

installeren van herlaadpunten op strategische plaatsen. Het wagenpark van de stad, bestaande uit 200 

elektrische voertuigen die onderling verbonden zijn. Deze voertuigen en herlaadpunten worden in een 

controlecentrum beheerd (ICT). Applicaties zullen ook gegevens weergeven over de oplaadstatus van 

de wagen (MálagaValley, n.d.).   

Het ‘Green eMotion’ project wil standaarden en oplossingen ontwikkelen voor herlaadpunten en 

smart grids om elektrische mobiliteit toegankelijker te maken (MálagaValley, n.d.).   

eMob houdt zich bezig met nieuwe technologieën van motoren en batterijen en met de infrastructuur 

van de herlaadpunten. Er worden ook pilootprojecten rond elektrisch vervoer gedaan (Ayuntamiento 

de Málaga, eMob, n.d.). 

Het openbaar vervoer van de stad is innovatief. Er zijn informatieschermen met realtime informatie, 

applicaties, gratis wifi, mobiele betalingsmogelijkheden en zonnepanelen. 

Er is ook een traffic management center en een parking management center die informatiepanelen in 

de stad voorzien van gegevens over de verkeersomstandigheden. de aanbevolen routes en de 

beschikbaarheid van parkingplaatsen (MálagaValley, n.d.).  
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 Energie 

 

Málaga startte in 2009 een ambitieus project om de energie-efficiëntie van de stad te optimaliseren 

door de installatie van systemen die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen.  Het project werd 

door Endesa gecoördineerd met het opzet meer dan 20% energie te besparen, het verbruik van 

hernieuwbare energie op te drijven en de  CO² uitstoot in de atmosfeer met 20% te reduceren. Dit 

project wordt het belangrijkste Europese energieproject genoemd  (EOI, 2014). Er werd een 

consortium opgezet van 11 bedrijven en 14 onderzoekscentra om dit project te ondersteunen 

(eSmartCity, 2014).  

De nadruk bij Smart City Málaga ligt vooral op het Smart grid, een slimmer elektriciteitsnetwerk. In 

plaats van de grotere elektriciteitsopwekkende centrales zijn de burgers zelf producenten van 

elektriciteit. Voor de goede werking van dit netwerk is er een goede communicatie nodig die aan de 

hand van ICT-toepassingen bewerkstelligd wordt. Het is belangrijk dat problemen op het netwerk zoals 

overproductie en verlies op het systeem opgelost worden. Op basis van met algoritmen berekende 

automatisatie wordt hieraan verholpen.  Naast dit Smart grid netwerk zijn er 18.000 smart meters in 

Malaga geïnstalleerd. Men plant ook smart watermeters te installeren. Málaga beschikt ook nog over 

20 windparken, zonnepaneelinstallaties en 11 hydro-elektrische energiecentrales (MálagaValley, n.d.). 

Er werd ook nog een windturbine geplaatst en verkeerslichten met ingebouwde windgenerators of 

zonnepanelen (eSmartCity, 2014). Daarnaast werden er duurzame gebouwen neergezet. 

 ICT 

 

Málaga beschikt over 25 applicaties waarvan de belangrijkste hier beschreven worden. 

 Málaga Funciona is de app waarop inwoners defecten op de openbare weg kunnen melden.  

 Málaga Ciudad Genial toont informatie over de monumenten die de stad rijk is. 

 Empleo Málaga is een applicatie waar de jobaanbiedingen op terechtkomen.  

 Playas de Málaga regelt de reservatie van barbecues op de stranden en geeft 

(meteorologische) informatie. 

 Aparcamientos Málaga SMASSA geeft realtime informatie over de beschikbaarheid van 

parkeerplaatsen  

 CitySense is een applicatie om de burgers van Málaga meer te doen deelnemen aan het 

stedelijk leven. Het is een applicatie waarop de data van de stad toegankelijk zijn voor de 

inwoners en waar deze makkelijk kunnen kijken wat er in hun buurt omgaat. De gebruikers 

kunnen de applicatie ook voeden met data via hun smartphone (CitySense, n.d.).  
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Anderzijds zijn er nog apps van de parken, sportzones, musea en een routebeschrijving. Ook is er een 

app die start-ups van informatie moet voorzien (Ayuntamiento de Málaga, Aplicaciones Móviles del 

Ayuntamiento de Málaga, 2012).  

Volgende site stelt eveneens data van de openbare instellingen ter beschikking van de burgers:  

http://datosabiertos.malaga.eu/    

Málaga is bovendien koploper in het installeren van zogenaamde ‘beacons’.  Dit zijn apparaten die via 

bluetooth communiceren met smartphones en zo informatie verspreiden over de plaats waar men zich 

bevindt. Er zijn reeds een vijftigtal beacons in Malaga aanwezig. Ze werden geïnstalleerd in de 

voorname musea, bij monumenten en trekpleisters in de stad (CitySense, n.d.). 

Op Smart Governance gebied beschikt de stedelijke website reeds over 63 administratieve zaken die 

online afgehandeld kunnen worden.  (Ayuntamiento de Málaga, Trámites por internet, n.d.) 

 Living Lab Málaga 

 

Living Lab is een project van de stad Málaga en de ‘Escuela de Organización Industrial EOI’, 

medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling. Het doel is om innovatie te 

promoten en de concurrentiekracht van de ondernemingen op te drijven.   

Living Lab Málaga (n.d.) werkt de samenwerking tussen bedrijven in de hand om nieuwe producten te 

ontwikkelen en nieuwe  diensten aan te bieden.  

 UrbanLab Málaga 

 

Urban Lab Málaga is een deel van Málaga Smart Valley, de technologische hub van Málaga waar aan 

onderzoek & ontwikkeling gedaan wordt. Málaga Valley is gespecialiseerd in hogesnelheidstreinen en 

Smart Cities. Ook het Parque Tecnológico de Andalucía maakt deel uit van het Urban Lab. Het Lab stelt 

zijn infrastructuur ter beschikking van alle innovatieve bedrijven, ondernemers en start-ups  om hen 

de mogelijkheid te bieden om op efficiënte wijze aan onderzoek en ontwikkeling te doen (Málaga 

Urban Lab, n.d.).   

Het Urban Lab heeft tal van projecten lopen rond telecommunicatie, energie-efficiëntie, milieu, 

toerisme en vrije tijd en stedelijke diensten.  

 

http://datosabiertos.malaga.eu/
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Smart Bilbao 

 

Bilbao stelde al in 2012 een digitale agenda op om in de toekomst competitief te zijn en innovatieve 

oplossingen te kunnen bieden.  

Administratieve formaliteiten kunnen online afgehandeld worden, dit is Smart Governance. Zo kan 

men zich online inschrijven voor allerhande cultuuractiviteiten. Ook lopen er andere projecten zoals 

autodelen, een fietsnetwerk, een app van de stad, een geografisch systeem van Bilbao en live 

uitzendingen van de vergaderingen van het stadsbestuur. In 45 zones van de stad is wifi voorzien 

(eSmartCity, Presentación ESMARTCITY, Ayuntamiento de Bilbao, 2012).   

Bilbobus is de stedelijke vervoersmaatschappij van Bilbao. Bilbobus zet nieuwe technologie in om 

schadelijke uitstootgassen te verlagen. (Bilbobus, n.d.).  

Er wordt veel informatie openbaar gemaakt om de transparantie naar de inwoners te vergroten. Zie 

de informatie op http://www.bilbao.net/cs/Satellite/transparencia/es/inicio. Het platform Bilbao 

Open Data (www.bilbao.net/opendata/es/inicio) streeft een gelijkaardig doel na.  

 Zorrotzaure 

 

Er loopt een project om het gebied Zorrotzaure te doen heropleven. Dit wil men onder andere met ICT 

toepassingen aanpakken. Het gebied was vroeger een industriegebied met staal- en scheepsbouw 

maar na verloop van tijd trok de industrie er weg. Nu wil de stad er een nieuwe bestemming aan geven 

en er de diensteneconomie situeren. De stad is van plan er onder andere Smart Lighting te installeren  

op de lantaarnpalen. De verlichting zal voorzien worden van LED-technologie en sensoren om de 

intensiteit van het licht aan te passen aan de al dan niet aanwezigheid van personen (Ayuntamiento 

de Bilbao, 2015). 

Er zal ook  een slim verkeersbeheer toegepast worden met behulp van sensoren die de verkeerssituatie 

in realtime zullen aangeven en alternatieve routes en vrije parkeerplaatsen aanduiden.  

Om deze technologieën toe te passen zal de stad een draadloos netwerk voorzien.  Van dit draadloos 

netwerk kunnen de inwoners ook gebruik maken om eventueel hun administratieve zaken online af te 

handelen (Ayuntamiento de Bilbao, 2015).  

 

 

http://www.bilbao.net/cs/Satellite/transparencia/es/inicio
http://www.bilbao.net/opendata/es/inicio
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 Buildsmart 

 

BuildSmart is een Europees project dat loopt in Bilbao en Malmö (Zweden). Het doel van dit project is 

om op kostefficiënte manier te demonstreren hoe een gebouw dat weinig energie verbruikt in 

verschillende Europese klimaten kan gebouwd worden. Het model is een residentieel gebouw 

ingedeeld in sociale appartementen voor personen met een laag inkomen. Verschillende energie-

efficiëntiemaatregelen worden op het gebouw toegepast:  in de buitengevel is het ventilatiesysteem 

van het gebouw geïntegreerd om zoveel mogelijk energie in de gevel op te slaan,  er is isolerende verf 

met nanotechnologie gebruikt om de muren te isoleren en waterdicht te maken, groene daken moeten 

het gebouw afschermen van de koude in de winter en de hitte in de zomer. Binnen in het gebouw 

wordt een scherm geïnstalleerd dat informatie bevat over verwarming, verlichting en verbruik van 

energie om de inwoners te helpen zich energiezuinig te gedragen (BuildSmart, n.d.). 

Smart City Valladolid 

 

Valladolid en Palencia werken samen om Smart Cities te worden. Beide steden werken aan energie-

efficiëntie in verschillende wijken, eGovernance, participatie van de burgers, eHealth en elektrische 

mobiliteit (Smart City Valladolid y Palencia, n.d.).  

Daarnaast lopen er in Valladolid ook 3 Europese projecten: RemoUrban, Direction en R2Cities.   

Buiten deze Europese projecten loopt er ook nog het project Velid (Vehículos Eléctricos de Limitadas 

Dimensiones) die de elektrische wagen met kleine afmetingen (Vb. Renault Twizzy) een bevoorrechte 

rol in het verkeer wil geven (Smart City Valladolid y Palencia, n.d.).  

 RemoUrban 

 

In Valladolid loopt RemoUrban, één van de drie lighthouse projecten (sic GrowSmarter, besproken bij 

Barcelona). Het project loopt ook in Nottingham (Verenigd Koninkrijk) en Tepebasi (Turkije). 

RemoUrban wil de stedelijke omgeving vernieuwen. Er zijn vier pijlers: mobiliteit, energie, ICT en 

samenleving.  

Wat  energie betreft werd er een platform (Advanced Building Energy Management Systems) opgezet 

waarop de energie uitgaven makkelijk kunnen gemonitord worden. De milieuvriendelijke  verwarming 

is biomassaverwarming en er werden smart meters geïnstalleerd. 398 gebouwen werden duurzaam 

gerenoveerd (retrofitting), wat een energiebesparing van 50% opleverde en de CO² uitstoot in de 

atmosfeer met 80% reduceerde. Er zijn ook zonnepanelen geïnstalleerd (RemoUrban, n.d.).   
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Op gebied van mobiliteit worden elektrische en hybride voertuigen gepromoot en gebruikt. Er zijn 

oplaadpunten voorzien voor deze voertuigen. Er zijn speciale rijvakken voor elektrische voertuigen en 

gratis parking. Elektrische voertuigen betalen minder belastingen. Ook wordt er gewerkt aan het multi-

gebruik van de verschillende transportmodaliteiten met apps voor o.a. het raadplegen van het 

openbaar vervoer. Er is ook nog een platform waarop de data van de monitoren verzameld worden en 

een platform voor autodelen (RemoUrban, n.d.).  

ICT faciliteert het efficiënter gebruik van energie en mobiliteit aan de hand van verschillende 

platformen waarop data verzameld en duurzaam verwerkt worden.  

Een stakeholder platform en sociale media betrekken de samenleving bij dit project. 5700 inwoners 

werden rechtstreeks bij het project betrokken (RemoUrban, n.d.). 

 Direction 

 

Direction is een Europees project dat wil demonstreren hoe er energiezuinig kan gebouwd worden 

aan de hand van innovatieve en kostenefficiënte technologieën. Het is de bedoeling deze manier van 

bouwen te promoten met technologieën die reeds op de markt aanwezig zijn maar nog te weinig 

gebruikt worden. De doelstelling is dat deze gebouwen minder dan 60 kWh/m² per jaar energie 

verbruiken. Zo werden er in München en Valladolid dergelijke gebouwen neergezet. Het CARTIF III-

gebouw in Valladolid heeft een oppervlakte van 4.075 m² gebruikt voor het Cartif technologiecentrum, 

935 m² voor kantoren en 3.140 m² voor industrie (Direction, n.d.). 

 R2CITIES 

 

Dit project poogt via renovatieprojecten tot ‘nearly zero energy cities’ te komen. Om dit project 

continuiteit te geven probeert men de renovaties op een makkelijk repliceerbare manier te voltooien. 

Er lopen demonstratieprojecten in Kartal (Turkije), Genua (Italië) en Valladolid (Spanje). Men 

bestudeert ook kostenefficiënte oplossingen op gebied van energie. De resultaten worden gemeten 

en er wordt een replicatieplan opgemaakt om het bruikbaar te maken in andere steden. Het plan 

omvat drie residentiële districten van meer dan 57.000 m², bestaande uit meer dan 850 

woonentiteiten en 1500 eindgebruikers, met een potentieel van 60% energiebesparing. In Valladolid 

werd voor dit project een dicht bevolkte wijk gekozen, nl. ‘El Cuarto De Marzo’. De CO² besparing wordt 

daar geschat op 635 ton (R2Cities, n.d.).  
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Andere steden met smart city projecten 

Ook in Zaragoza werkt men aan een efficiëntere stad. Een voorbeeld daarvan is de Zaragoza Traffic 

Monitoring waar het verkeer door middel van sensoren beter geregeld wordt door het Traffic 

Management Centre (World Sensing, n.d.).  Er is ook een Open Urban Lab waar  aan verschillende 

projecten gewerkt wordt. Deze zijn te vinden op volgende website: https://openurbanlab.es/. 

In Sabadell lopen ook tal van projecten. Sabadell is ‘follower city’ in Triangulum, het derde lighthouse 

project (sic GrowSmarter en RemoUrban). Sabadell was in 2013 finalist in de World Smart City Awards. 

Sabadell telt 34 initiatieven om realtime informatie en efficiëntie in het overheidsapparaat te 

optimaliseren, de kenniseconomie te boosten en de duurzaamheid te verhogen (Triangulum, n.d.).  

Ook in Donostia San Sebastian  wordt aan Smart Cities gewerkt. Zo is er de cluster ‘SmartEnergy’ waar 

bedrijven, overheden en onderzoekscentra samen aan de energieproblematiek werken. De gemeente 

stelde een actieplan op en er lopen verschillende projecten. Zo is er het Europese ‘Steep’  project om   

met behulp van een energiemasterplan de hele energieketen efficiënter te maken (STEEP, 2016). 

Daarnaast is er het SmartKalea project dat in een testgebied water- en energieuitgaven probeert te 

verminderen  

Het is duidelijk dat al wat smart cities aangaat aan voortdurende evolutie onderhevig is. Stads- en 

gemeentebesturen bepalen in hoeverre ze aan duurzame projecten willen werken en waar de focus 

zal liggen.  Dat vele steden reeds bezig zijn met de overgang naar een Smart City hebben we kunnen 

vaststellen. Elk doet dit op zijn manier en op zijn niveau, getuige hiervan het netwerk RECI. De 

technologie staat niet stil en de steden moeten mee evolueren.  

Clusterorganisaties 
 

De clusters bewerkstelligen de samenwerking tussen Spaanse bedrijven, openbare en academische 

instellingen. Zij zijn vaak regio- en ook sectorgebonden.  Voor wat smart cities betreft,  zijn zij het 

voornamelijk, die lopende of op stapel staande projecten van steden en gemeentes rond dit thema 

opvolgen.  Het gaat hier wel degelijk om de opvolging want de publicatie van deze projecten gebeurt 

via andere kanalen. De clusters die zich met Smart Cities bezig houden zijn een goed aanspreekpunt 

voor Vlaamse bedrijven die aan smart projecten willen meewerken. De clusters staan immers open 

voor contacten, uitwisseling van kennis en informatie en mogelijke samenwerkingsakkoorden met 

buitenlandse partners. Hieronder een selectie. 

https://openurbanlab.es/
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Secartys 

 

Secartys is een bedrijfsvereniging die meer dan 400 aangesloten firma’s telt en meer dan 1200 

bedrijven vertegenwoordigt in de verschillende hightechsectoren. Deze sectoren worden 

georganiseerd in clusters: elektronica, ICT, audiovisuele industrie, vrijetijdsbesteding en elektronische 

ontspanning, gaming, zonne-energie, domotica, inmotica en smart cities, elektrische mobiliteit, 

verlichting en batterijen. Secartys wil de competitiviteit van die bedrijven verhogen en hun 

internationalisatie aanmoedigen.  De vereniging werkt samen met universiteiten, onderzoekscentra, 

bedrijven en overheidsinstellingen (Secartys, n.d.) 

Secartys biedt de leden ondersteuning op gebied van financiën, human resources en technologie.     

Leden kunnen seminaries, workshops en training bijwonen. Boeken en catalogi staan eveneens  tot 

hun beschikking   

De vereniging bestaat uit 10 clusters waaronder Domotys, Solartys en Cicat. Domotys is de cluster van 

de domotica en Smart Cities. Solartys houdt zich bezig met zonne-energie, Cicat met verlichting. Deze 

laatste twee clusters hebben ook met Smart City te maken want efficiënt gebruik van energie is daar 

immers een belangrijk onderdeel van. Domotys en Solartys zijn lid van Agrupaciones Empresariales 

Innovadores, een Europees steunprogramma waarmee er getracht wordt de innovatie en 

competitiviteit van de bedrijven  te optimaliseren (MINETUR, 2015).  

SmartLivingPlat 

 

SmartLivingPlat is een overheidsorgaan en tevens platform van clusterorganisaties, 

overheidsintellingen, kwaliteitscontrole-organisaties, onderzoekscentra en universiteiten. 

SmartLivingPlat probeert de samenwerking tot stand te brengen tussen Spaanse bedrijven die zich 

bezighouden met innovatie, domotica en Smart Cities.  SmartLivingPlat tracht de overgang van theorie 

naar praktijk te versoepelen door onderzoekscentra en bedrijven bij dezelfde initiatieven te  betrekken 

(SmartLivingPlat, n.d.).  

Bedrijven worden ondergebracht in innovatie-units en één daarvan focust op de SmartCity. Aan 

volgende  punten wordt aandacht geschonken: energie en milieu, veiligheid, levenskwaliteit, 

mobiliteit, vrije tijd en toerisme en eGovernment. SmartLivingPlat is tevens lid van GICI 

(SmartLivingPlat, n.d.).  

De leden van SmartLivingPlat vindt u hier: http://smartlivingplat.com/miembros/.  

Zie ook  volgende link: http://smartlivingplat.com/convocatorias/ 

http://www.secartys.org/
http://smartlivingplat.com/miembros/
http://smartlivingplat.com/convocatorias/
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Andere clusters die ook met smart cities verband houden 

 

 Andalucia Smart City Cluster   

Mobiliteit en verkeersveiligheid, energie, milieu, human smart city, e-health, toerisme, normering, 

big data en innoverende openbare aanbestedingen.   

 Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya 

Energie-efficiëntie in gebouwen, mobiliteit, publieke diensten, industrie en Smart Cities. 

 Clúster de Sostenibilidad y Energías Renovables de la Comunidad de Madrid 

Duurzaamheid en hernieuwbare energie. 

 Cluster Energía - Basque energy cluster 

Elektriciteit, windenergie, hydro-elektrische energie, zonne-energie, opslag van energie, energie-

efficiëntie, elektrische mobiliteit en olie en gas.   

 Cluster Energía Comunidad Valenciana 

Energie. 

 Cluster de Energías Renovables y Soluciones Energéticas en Castilla y León. (CYLSOLAR) 

Hernieuwbare energie en energie-oplossingen.  

Openbare aanbestedingen 
 

Technologiebedrijven die willen meedingen aan projecten in het kader van Smart Cities  zullen in de 

meeste gevallen aan openbare aanbestedingen moeten deelnemen. Er zijn echter ook steden en 

gemeentes die een ‘open call’ doen naar projecten en er de beste uitkiezen.  

http://www.andaluciasmartcity.com/que-es/
http://www.clustereficiencia.cat/ca/el-ceec
http://www.madridnetwork.org/Estructura/EnergiasRenovables
http://www.clusterenergia.com/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475&Idioma=es-ES
http://clusterenergiacv.com/
http://cylsolar.com/
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Waar openbare aanbestedingen te vinden zijn, zal u hieronder lezen. De moeilijkheid ligt hem evenwel 

in de administratieve geplogenheden die aan het indienen van een project verbonden zijn. Zonder 

gespecialiseerde hulp in situ heeft deze oefening weinig kans op slagen. 

 

Nationaal  

 

Openbare aanbestedingen (Licitaciones) worden op nationaal niveau gepubliceerd in het Boletín 

Oficial del Estado – BOE.  Link: www.boe.es/anuncios/anboe.php 

Ook is er op nationaal niveau het Plataforma de Contratación Pública. Link: 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/licRecientes 

 

Regionaal en provinciaal 

 

De Plataformas de Contratación Pública bestaan ook op regionaal en provinciaal niveau. Enkele 

voorbeelden:  

 Contractació  Pública de la Generalitat de Catalunya 

 Contratación Pública de la Comunidad Valenciana 

 Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid 

 Contratación Pública en Euskadi 

 Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía 

 

Stedelijk en gemeentelijk 

 

Buiten de ‘Plataformas de Contratación’ van de staat en de autonome regio’s bestaat er ook op 

gemeentelijk niveau het ‘Perfil de Contratante’. Dit is een portaal van de gemeenten die bij wet 

verplicht zijn om informatie over tenders openbaar te publiceren en de opvolging ervan mogelijk te 

maken.  

Wij verwijzen hieronder naar de ‘Perfiles de Contratante’ van de steden die we in een vorig hoofdstuk 

van deze studie besproken hebben.  

 Barcelona 

http://www.boe.es/anuncios/anboe.php
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/licRecientes
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/search.pscp?reqCode=start
https://www.contratacion.gva.es/WebContrataP/filtro.jsp
http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=PortalContratacion%2FPage%2FPCON_home
http://www.contratacion.euskadi.eus/w32-home/es/
http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/MainMenuProfile.action
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/es/licitaciones
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 Santander 

 Madrid 

 Málaga 

 Bilbao 

 Valladolid 

 

Privébedrijven die openbare aanbestedingen opvolgen 

 

De mogelijkheid bestaat om mits betaling een gepersonaliseerd overzicht te krijgen van de lopende 

openbare aanbestedingen. Er zijn privébedrijven die daartoe hun diensten aanbieden. Enkele 

voorbeelden: 

 www.infonalia.es 

 www.licitaciones.es 

 www.infoconcurso.com 

 www.concursospublicos.com 

Online tijdschriften 
 

 eSmartCity 

Online tijdschrift met nieuws, artikels en interviews over de Spaanse Smart Cities.  

 Smart City Business Institute 

Smart City Business Institute huisvest verschillende tijdschriften die allen gerelateerd zijn met Smart 

Cities: SmartQuimic, SmartBuilding, Actual Smart City en Smart Health. 

 SmartGrid Spain  

Technologisch onlinetijdschrift over de slimme elektriciteitsnetwerken – Smart Grids.  

 Smart Cities  

InterEmpresas heeft verschillende onlinetijdschriften waaronder het eMagazine Smart Cities. 

https://aplicaciones5.cantabria.es/PerfilContratante/prepareMulticriterioPortalAyto075Show.do
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.042d661afe5adaf7cf32e4e5a8a409a0/?vgnextoid=8afd814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=8afd814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.malaga.eu/ayto/m_ayto/portal/menu/seccion_0005/secciones/subSeccion_0001d/subSeccion_0001
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=Page&cid=3000012799&language=es&pageid=3000012799&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_LicitacionesHome
https://www.valladolid.gob.es/es/perfil-contratante
http://www.infonalia.es/
http://www.licitaciones.es/
http://www.infoconcurso.com/
http://www.concursospublicos.com/
https://www.esmartcity.es/
http://smartcbi.org/index.php/es/
http://smartgridspain.org/web/
http://www.interempresas.net/Smart_Cities/Articulos/Actualidad/
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Congressen en beurzen 
 

Hieronder zijn de belangrijkste beurzen opgelijst rond Smart Cities en bij uitbreiding rond energie en 

milieu. Voor Vlaamse bedrijven die hun eerste stappen zetten op de Spaanse markt, bieden deze een 

uitstekende gelegenheid tot netwerking. Beurzen zijn de ideale plaats om bedrijven en openbare 

instellingen te ontmoeten die met duurzame projecten bezig zijn en om voeling te krijgen met wat er 

op de markt leeft of op stapel staat.  

1) Smart City Expo World Congress – Fira Barcelona : 15 tot 17 november 2016 

 www.smartcityexpo.com 

2) Congreso Ciudades Inteligentes- IFEMA Madrid (vorige editie: 13 tot 14 april 2016)  

www.congreso-ciudades-inteligentes.es 

3) Congreso Smart Grids Madrid - Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Universidad 

Politécnica de Madrid: 18 tot 19 oktober 2016 

www.congreso-smartgrids.es 

4) TECMA 2016 Madrid: Feria internacional urbanismo y medio ambiente – IFEMA Madrid: 15 tot 

17 juni 2016 

www.ifema.es/tecma_01 

5) Greencities y sostenibilidad 2016 Málaga: Salón de la Inteligencia Aplicada a la Sostenibilidad 

Urbana – Palacio de Ferias y congresos de Málaga: 5 tot 6 oktober 2016 

greencities.malaga.eu 

6) Ciudad Verde – Gijón: 3 tot 5 juni 2016 

www.ciudadverdesostenible.es 

7) IOT World Congress Barcelona – Gran Via Venue: 25 tot 27 oktober 2016 

www.iotsworldcongress.com 

8) Start-up for cities Barcelona (vorige editie: 17 november 2015) 

www.startup4cities.es 

http://www.smartcityexpo.com/
http://www.congreso-ciudades-inteligentes.es/
http://www.congreso-smartgrids.es/
http://www.ifema.es/tecma_01
http://greencities.malaga.eu/
http://www.ciudadverdesostenible.es/
http://www.iotsworldcongress.com/
http://www.startup4cities.es/
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9)  Genera :Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente – IFEMA Madrid: 15 tot 17 juni 2016 

www.ifema.es/genera_01 

10)  8th European conference on sustainable cities & towns – Bilbao: 27 tot 29 april 2016 

www.conferences.sustainablecities.eu/basquecountry2016/es 

11) Congreso de Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo - Madrid: 21 tot 22 juni 2016 

www.congreso-edificios-energia-casi-nula.es 

  

http://www.ifema.es/genera_01
http://www.conferences.sustainablecities.eu/basquecountry2016/es
http://www.congreso-edificios-energia-casi-nula.es/
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