
VEILIGHEID IN DE ‘ONLINE OPENBARE RUIMTE’
Hoe gaan we om met (on-)veiligheid in het digitale publieke domein?



ONLINE OPENBARE RUIMTE..?

• Is het internet een openbare ruimte?

• Definitie: 
“De door het bevoegde gemeentelijke orgaan 
als zodanig aangewezen en van een naam 
voorziene buitenruimte die binnen één 
woonplaats is gelegen".



TWEE CONSTATERINGEN

1. Regels in de online ruimte worden veelal bepaald door particuliere 
bedrijven (facebook, google, twitter, etc.)

2. Wat er online gebeurt heeft steeds vaker invloed op onze fysieke 
buitenwereld



Online aangejaagde openbare 
ordeverstoringen

“Ordeverstoringen die online beginnen of online 
versterkt worden”

Bijvoorbeeld:

- Onrust rondom politieke besluiten
- Overlast door groepen of individuen
- Oproepen tot demonstraties
- Illegale evenementen
- Etc.







VRAAG VAN VANDAAG

Mogen gemeenten online monitoren als er dreiging bestaat voor verstoring 
van de lokale openbare orde?

..En willen we het uberhaupt?



DOEL VAN DE SESSIE

• Open dialoog voeren

Waar privacy en veiligheid elkaar raken ontstaat soms wrijving. Dat mag, 
maar we streven naar een open en oordeel loos gesprek.

• Ophalen van behoeften en vragen

• Gezamenlijk toekomstbeeld vormen



EVEN EEN STAPJE TERUG 

• Aantal jaar geleden: ‘cyber’ opgenomen in 
ons meerjarenprogramma veiligheid

• Leuk, en nu..?

• 1. Eigen huis op orde

• 2. Lokale weerbaarheid cybercrime

• 3. Cyberincidenten en –crises



VOORBEELD



AANPAK

• Langzaam ontstaat een lokale aanpak digitale veiligheid met een focus op 
preventie & weerbaarheid tegen digitale risico’s

• Maar, naar aanleiding van incidenten in de stad ontstaat de wens voor een 
vierde pijler:

• 1. Eigen huis op orde

• 2. Lokale weerbaarheid cybercrime

• 3. Cyberincidenten en –crises

• 4. Online aangejaagde ordeverstoringen



BESTUURLIJKE WENS

• Beter inzicht in sentimenten met betrekking tot veiligheid in de stad

• Minder verrast worden door incidenten (avondklokrellen, demonstraties etc.)

• Meer aanwezig zijn in de digitale openbare ruimte

• Verbeteren eigen informatiepositie
(nadrukkelijk niet het volgen van personen of groepen)

• Kortom: 

Meebewegen met een digitaliserende samenleving om ook in de toekomst de 
openbare orde en veiligheid van de stad te kunnen handhaven





PILOT DIGIKAMER

• Het tijdig signaleren van incidenten en 
(veiligheids-)ontwikkelingen

• Inzicht in online sentiment tijdens 
evenementen en demonstraties

• Het versterken van de gemeentelijke 
informatiepositie t.a.v. veiligheid



CASUS 
KONINGSDAG

• 538 Koningsdag met 40.000 extra 
bezoekers op het Chasséveld

• Evenementen terrein gelegen in het 
centrum, op loopafstand van de horeca

• Einde evenement 23:00 uur, uitloop
richting cafés, terrassen en stadspark
Valkenberg

• Inzichten combineren / eiken d.m.v.
Digital Twin en Cameratoezicht

• Momentopname



COOSTO





DIGITAL TWIN



PUBLICSONAR



CYBER BOA?



DISCUSSIE

De technische 
mogelijkheden zijn er

Maar wat mogelijk is, hoeft 
niet altijd wenselijk te zijn

Hoe kijken jullie hier naar?



DANK  VOOR JULLIE AANDACHT


