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Inleiding

Dit document geeft een update van de stand van zaken binnen de Krachtenbundeling Smart Mobility per december 2022. 

Neem de tijd om je in te lezen wat er speelt in de inhoudelijke clusters, binnen de regio’s en bij het Rijk en bevraag elkaar op

onderwerpen/producten waar je meer over wil weten. Mochten er naar aanleiding van deze rapportage agendapunten zijn waar 

afstemming of besluiten op nodig zijn, agendeer dit dan bij Floris (floris.bakermans@atosborne.nl). 

De deadlines van de integrale voortgangsrapportages rapportages zijn:

Nr. Start input ophalen Bespreken in AO Vaststellen in DO

2022 November/ December 5 januari 22 februari

1 16 februari (incl. KB Survey) 16 maart 2023 18 april 2023

2 22 mei 22 juni 2023 12 september 2023

3 9 oktober (incl. KB Survey) 9 november 2023 12 december 2023

Final* Q4 2023 Q4 2023 / Q1 2024 Q1 2024
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Jaaroverzicht 2022: samenwerken aan verandering

Het was een jaar van verandering. Van het online ontmoeten in coronatijd tot een wereld die weer open ging waarbij we elkaar weer konden ontmoeten. Weer écht aandacht 

voor de mens om vervolgens ook op inhoud weer verdere stappen te kunnen zetten. Tegelijkertijd maakte de oorlog in Oekraïne de noodzaak nog zichtbaarder om als 

samenwerkende overheden oplossingen te bieden voor de grote maatschappelijke opgaven waarvoor we staan. 

Samenwerken op het gebied van smart mobility is urgent, het moet, is blijvend en vraagt om gezamenlijke inzet. Urgent omdat onze maatschappelijke opgaven vragen om 

een effectievere én efficiëntere inzet: meer impact met gelijkblijvende middelen. Er komt steeds meer wet- en regelgeving op ons afkomt (o.a. ITS directive, GSR richtlijn) 

waar we aan moeten voldoen. Blijvend omdat Smart Mobility ‘here to stay is’ en onderdeel wordt van de borging van onze reguliere werkprocessen. Structurele afspraken 

zijn nodig, óók inzake middelen (human capital én geld) Samen omdat tussen alle overheden (van Rijk tot kleine gemeenten, Provincies, vervoersregio's) inzet nodig is.

We hebben in 2022 stappen gezet op het gebied van het intensiveren en professionaliseren van de samenwerking, het vergroten van het commitment van de betrokkenen 

van Rijk en regio’s én de structurele borging van de samenwerking ná 2023 als de bestaande samenwerking ophoudt te bestaan. 

Ik heb veel bewondering hoe iedereen op zijn of haar eigen manier het afgelopen jaar hieraan heeft bijgedragen. Dat was en is niet altijd makkelijk. Complexiteit en 

verwevenheid van de verschillende vraagstukken maakt dat verschillende organisaties en sectoren op verschillende niveaus samen moeten komen. Dat gaat steeds beter. 

Zo is er wisselend Rijk en Landsdeel (Regio) voorzitterschap en daarmee commitment van verschillende overleggen op directie en ambtelijk niveau. Portefeuillehouders op 

directie en ambtelijk niveau denken mee met de strategische verandering en prioritaire sturing die nodig is binnen de clusters (inhoud). Zowel online als fysiek. We hebben 

meerdere succesvolle matchevents georganiseerd tussen Rijk / Regio’s / clusters om kennis en netwerk te vergroten en inhoudelijke versnelling en opschaling te faciliteren. 

Er is een verdere professionalisering gerealiseerd qua online werkomgeving, jaarplanning en M&E (sturing). Op het gebied van communicatie en kennis zijn producten en 

diensten verder ontwikkeld. Voor het komend jaar is er door Rijk en Regio’s 2,2 miljoen aan extra middelen georganiseerd om met name op de Human Capital Agenda en 

verantwoorde introductie van automatisch vervoer versnelling te organiseren. De voorbereiding van de structurele afspraken en financiering voor na 2023 staat in de 

steigers: het aanjaagteam is inmiddels gestart.

Hoewel we er nog niet zijn, mogen we trots zijn op de mensen die voor de genoemde stappen verantwoordelijk zijn. De urgentie en betrokkenheid dat we het samen met 

elkaar niet alleen móeten maar ook wíllen doen geeft me ook voor 2023 vertrouwen dat we samen met onze partners verder kunnen bouwen aan het structureel borgen van 

Smart Mobility in onze organisaties. 

- Floris Bakermans, Programmasecretaris namens de gezamenlijke overheden Smart Mobility -



Resultaten clusters

▪ Afspraken Rijk, regio’s & uitvoeringsinstanties inzake testen en toelating automatisch 

vervoer 

▪ Concept beleidsvisie Connected Automated Vehicles

▪ Concept ontwikkelagenda automatisch OV

▪ Handreiking ADAS-kaart (1), ADAS bij werk in uitvoering (2), en digitaal 

Verkeersmanagement (3) (Infra van de toekomst)

▪ Nieuw convenant ADAS-alliantie

▪ ±700 Slimme verkeerslichten, ±150 met streepje voor vrachtverkeer, ±14.000 

matrixborden, ±3 miljoen verkeersborden en 1 slimme sensor live

▪ Alle negen data-items van data voor logistiek nu beschikbaar in DEFlog

▪ Uitwisseling data (stads)logistiek en stadsdiners logistiek

▪ Evaluatie MaaS-pilots en versie 1.0 van de CDS-M standaard

▪ Ontwikkeling programma deelmobiliteit door gesprekken met steden en regio’s

▪ Dashboard data top 15 gevuld met eerste 5 items

▪ Eindrapport ‘nieuwe databronnen in beeld’, door NDW

▪ Publieke data op orde (via RDT’s: Regionale Data Teams)



▪ Toekomstradar Smart Mobility overgenomen van MRA en vertaald naar de Online 

Kennisagenda Smart Mobility

▪ Ladder Smart Mobility voor bestuurders en ambtenaren incl. kennisproducten

▪ Kennisbank vernieuwd en ingedeeld naar thema

▪ Doorontwikkeling van DMI (www.dutchmobilityinnovations.com) met nieuwe homepage, 

themapagina’s, partners en pagina ‘kijken, lezen en luisteren’.

▪ Landelijke communicatiewerkgroep (samenvoegen losse groepen MaaS, werkgeversaanpak en 

slimme, duurzame verstedelijking en mobiliteit) 

▪ Vertegenwoordiging op Vakbeurs Mobiliteit en Nationaal Verkeerskunde Congres

▪ Human Capital Agenda: landelijk en regionaal

▪ Provincie Groningen wordt opdrachtgever voor zij-instroomtraject veilig, slim en duurzaam 2023

▪ Onderzoek “Werven voor Smart Mobility, hoe de vijver van smart mobility talent groter wordt” 

uitgevoerd á bruikbare adviezen voor 2023

▪ Korte, online cursus van twee dagdelen naar aanleiding van de enquête scholingsbehoefte iVRI.

▪ Twee micro-learnings en een één daagse cursus multimodale netwerken

▪ Human Capital Actieplan Smart Mobility Zuid-Holland & Zeeland

Resultaten shared services  

https://www.crow.nl/thema-s/wegbeheer-en-wegonderhoud/toekomstradar
https://www.crow.nl/thema-s/wegbeheer-en-wegonderhoud/toekomstradar
https://www.crow.nl/downloads/pdf/mobiliteit/infographic-smart-mobility_interactief.aspx?ext=.
https://dutchmobilityinnovations.com/spaces/1199/kennisbank/landing
http://www.dutchmobilityinnovations.nl/
http://www.dutchmobilityinnovations.com/


▪ Gezamenlijk Rijk/Regio eigenaarschap 

▪ Samenwerking tussen Rijk & Regio’s op 

inhoudelijke clusters en via shared services 

▪ Aandacht onderlinge verhoudingen en sfeer: 

hard op inhoud, zacht op relatie

▪ DO Slim besluiten: sturen op structurele 

systeemverandering t.b.v. mobiliteitstransitie

▪ 2,2 mln extra voor Smart in 2023

▪ Matchsessies Regio/Rijk en clusters lopen!

▪ We worden proactief benaderd om mee te 

denken: o.a. energie ADAS alliantie

7 –

Resultaten samenwerking



Uitkomsten survey: Samenwerkprincipes

Krachtenbundeling Smart Mobility

We werken als één 

overheid – richting de 

markt en reiziger

We pakken het slim 

aan – juiste 

plek/schaal en niet 

dubbel

We leren samen –

delen van kennis en 

beslisinfo

We kunnen het aan –

organisatie en 

competentie

6 6,5 7 5,6

Mei 2022

Komende surveys:

- In februari 2023 uitzetten > onderdeel van 1ste integrale voortgangsrapportage (16 maart behandelen in AO)

- Begin oktober 2023 uitzetten > onderdeel van de 3de integrale voortgangsrapportage (9 november behandelen in AO)

- Medio juni 2023 zal algemene evaluatie over de krachtenbundeling worden afgerond als onderdeel doorontwikkeling vanaf 2024

Zie uitgebreide reacties op DMI.

https://dutchmobilityinnovations.com/spaces/1197/krachtenbundeling/files/46977/analyse-kb-survey-mei-2022-docx


Landsdelen

Clusters

Shared Services

Over de Krachtenbundeling Smart Mobility.

Verantwoorde 

Introductie Automatisch 

Vervoer

Digitaal op orde en 

digitaal beschermd

MaaS, Deelmobiliteit & 

Hubs/RO

Logistiek

Human Capital Agenda Communicatie

Kennis
Samenwerking 

overheden
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Intensivering Krachtenbundeling

Stapsgewijze aanpak: stap 1 2023 en stap 2 2024-2027

2,2 miljoen euro 
AANVULLEND 
voor in 2023 

(m.n. voor HCA en 
Automatisch Vervoer)

1
Structurele 

afspraken en 
financiering voor 
Smart Mobility 

Rijk/Regio 2024 
en verder

2



Formaliseren afspraken 2024 e.v. uiterlijk BO MIRT 2023

Uitwerken door aanjaagteam Q1/Q2 2023: 
• Spelregelkader & governance structurele financiering

• Inzicht prioriteiten 4 clusters inclusief 4 kostensoorten voor 2024 en 2024 e.v

• Waar formeel besluit en waar strategisch richtinggevende afspraken

• Roadshow partijen Rijk /Regio’s

11 –

Vervolg intensivering Krachtenbundeling

Stapsgewijze aanpak: stap 2 2024-2027

Bestuurlijke bijeenkomst 

Proces en intenties 9 februari 2023, besluitvorming september 2023



Strategisch
–

tactisch
 -

o
p

eratio
n
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l

Verandering 

We willen bijdragen aan en sturen op: 

Strategische verandering & systeemsprong mobiliteitssysteem (visie, belangen)

Structurele implementatiekracht (plannen, middelen en competenties)



Inhoudelijke voortgang: 
Aanbod

Prioriteiten en resultaten vanuit de clusters en bundels



Beschrijving prioriteit Resultaten en deliverables Voortgang

Uitrol en implementatie AV in NL Gezamenlijk perspectief bieden op 

toelating en implementatie ADS; 

ontwikkelagenda S&P, beleidsvisie CAV, 

Taskforce ADS

Inrichting verantwoorde UVAR-

keten op orde voor implementatie 

van use cases; Visie op ISA

- Taskforce ISA opgericht

- Financiering taskforce ISA 2023

Onderzoeksbudgetten en 

samenwerking 

uitvoeringsorganisaties, I&W, 

wegbeheerders en markt voor 

kennisontwikkeling en opschaling.

- (indicatieve) financiering 2023; 

kennisontwikkeling beoordelingsinstanties

Beleggen randvoorwaarden voor 

verantwoorde introductie bij 

Digitaal (data op orde, cyber 

security, privacy)

Intensiever samenwerken andere clusters

1. Behoefte agenderen vanuit cluster

2. Via KB/AO

3. Direct contact met bundeltrekkers 

van andere/betrokken clusters

4. Via I&W (gemeenschappelijk beleid)

Beleidsvisie CAV geeft nadere invulling

Veilig gebruik en inzet van ADAS; 

Roadmap ADAS; Raamwerk 

digitalisering infra en 

automatisering CAV; Aansluiten 

markt/regio’s

- ADAS kaart opgeleverd

- Voorstel verkenning classificatie 

wegen i.r.t. automatische systemen

- Financiering 2023; classificatie wegen 

i.r.t. automatische systemen

- Eerste versie/MVP classificatie eind 

2022. 

Beschrijving prioriteit Resultaten en deliverables Besluit of hulp nodig? Van wie?

Uitrol en implementatie ADS in 

NL

- Oplevering beleidsvisie CAV (Q1 2023)

- Oplevering ontwikkelagenda 

automatisch OV (Q1 2023)

- Start marktverkenningen voor 

praktijktoepassingen

- Implementatie heldere en duidelijke 

toelatingskaders – taskforce ADS (2024)

Vaststelling beleidsvisie CAV

Vaststelling ontwikkelagenda 

automatisch openbaar vervoer

DO Slim (feb 

2023)

DO Slim (feb 

2023)

Slim sturen, intelligente 

toegang en digitaal 

verkeersmanagement

- Beleidsvisie CAV: aanzet tot 

flankerend beleid (feb 2023)

- Voorverkenning classificatie wegen en 

wegsituaties i.r.t. ADS/ADAS (Q1 2023)

Besluit tot uitwerking flankerend 

beleid voor digitaal 

verkeersmanagement en 

stedelijke mobiliteitsvisies (regie 

op ruimte) 

DO Slim (feb 

2023)

Veilig gebruik van 

voertuigsystemen

- Visie en kamerbrief ISA (Q1 2023)

- Implementatie heldere en duidelijke 

toelatingskaders – taskforce ADS (2024)

Kennisontwikkeling, -deling en 

opschaling

- Update DMI – Automatisch Rijden

- Communicatieplan VIAV

- Communicatieplannen CAV, AOV, ADAS 

en IvdT

Ondersteuning communicatie 

Krachtenbundeling Q1 –Q2 2023

Cluster

Verantwoorde Introductie Automatisch Vervoer (VIAV)

Trekker Aernout Aki Ackerman NOTE in Q1 2023 start opvolger

Contact aernout.ackerman@mabsconsultancy.nl

Doelstelling Zorgen voor een verantwoorde introductie van 

voertuigen met een steeds hogere mate van autonomie.

Q3 2022 & Q4 2022 (terugkijken) Q1 & Q2 2023 (vooruitkijken)

mailto:aernout.ackerman@mabsconsultancy.nl


Bundel

Connected Automated Driving

Trekker Aernout Aki Ackerman: NOTE in Q1 2023 start opvolger

Contact aernout.ackerman@mabsconsultancy.nl

Doelstelling De werkgroep CAV heeft de volgende doelen:

• Bevorderen van samenwerking en krachtenbundeling op kernthema’s en kennis-

/ontwikkelvragen betreffende de verantwoorde toelating van CAV;

• Bevorderen kennisdeling via DMI (online) en kennissessies (offline);

• Adresseren pijnpunten, prioriteiten en urgentie;

• Initiëren van acties, projecten, onderzoeken en samenwerking;

• Adviseren op ambitie en standpunten, nationaal en internationaal, rondom CAV.

Producten & 

diensten 2022

• Initiatie samenwerking I&W, Regio, uitvoeringsinstanties

• Knelpuntenanalyse/beleidsvisievorming kansrijke/belangrijke praktijktoepassingen

• Beleidsvisie CAV (ontwikkelplan WG CAV + actieplannen wegnemen bovenstaande 

knelpunten)

Recent 

opgeleverd

• Verslagen strategische werksessies kansrijke praktijktoepassingen

• Concept beleidsvisie CAV

Cluster

Verantwoorde Introductie Automatisch Vervoer (VIAV)

Bundel

Infra van de toekomst

Trekker Alex Smienk

Contact alex@smienkverkeer.nl

Doelstelling Deze bundel richt zich op het gezamenlijk onderzoeken en het aapassen van richtlijnen voor 

infrastructuur als gevolg van slimme auto’s en in-car-informatievoorziening. Doelstelling is om 

de kansen van deze twee ontwikkelingen optimaal te benutten.

Producten & 

diensten

• Platform voor uitwisseling kennis en expertise op gebied van onderzoeken ADAS 

gerelateerde infra

• Als wegbeheerders gezamenlijk reacties voorbereiden op regelgeving en voorbeelden van 

knelpunten aandragen.

Recent 

opgeleverd

• Handreiking ADAS kaart

• Handreiking ADAS bij Werk in Uitvoering

• Handreiking digitaal VM

• Advies aanpassing Handboek Wegontwerp tbv slimme voertuigen

Bundel

Shuttles & Pods / automatisch openbaar vervoer

Trekker Daniël Koelikamp

Contact d.koelikamp@provinciegroningen.nl

Doelstelling Rijk en regio delen best practices en doen aan gezamenlijke kennisontwikkeling en uitwisseling 

gericht op implementatie. Er wordt toegewerkt naar opschaling daar waar mogelijk en zinvol. 

Dit doen we door implementatie binnen het totale mobiliteitssysteem in OV-concessies vanaf 

2023, dan wel voor specifieke doelgroepen daarbuiten, zodat de potentie van shuttles & pods 

zo goed mogelijk benut wordt. 

Producten & 

diensten 2022

• Verbeterd Toelatingskader met vaste ODD’s voor Testen

• Ontwikkelagenda Shuttles & Pods / automatisch openbaar vervoer

Recent 

opgeleverd

• Concept ontwikkelagenda automatisch openbaar vervoer

Bundel

ADAS Alliantie (ISA) 

Trekker Kim van den Berg / Henk Schravemade

Contact kim.vanden.berg@minienw.nl / henk@schravemade.info

Doelstelling De ADAS Alliantie wil - in samenwerking met zoveel mogelijk organisaties die actief zijn in het ADAS-
speelveld - onderzoeken en vaststellen wat er nodig is om de aanwezigheid en werking van ADAS meer 
bekendheid te geven en de veilige toepassing van ADAS te stimuleren onder gebruikers. Daar waar 
verbetering nodig is worden deelnemers van de alliantie aan elkaar gekoppeld om gezamenlijk die 
specifieke verbetering te realiseren. Afspraken daarover worden vastgelegd in een beknopte 
overeenkomst. Het ADAS Kernteam bepaalt de priorisering en monitort de voortgang van de acties.

Producten & 

diensten

• Nieuw convenant ADAS Alliantie

• ADAS Monitor

Recent 

opgeleverd

• Nieuw convenant ADAS Alliantie (Q1 - 2023)

• ADAS Monitor (Q1 - 2023)

mailto:aernout.ackerman@mabsconsultancy.nl
mailto:alex@smienkverkeer.nl
mailto:d.koelikamp@provinciegroningen.nl
mailto:kim.vanden.berg@minienw.nl
mailto:henk@schravemade.info


Beschrijving prioriteit Resultaten en deliverables Voortgang

Evaluatie MaaS-pilots en 

opzetten vervolg

De evaluatie is afgerond en wordt nog dit jaar naar de Tweede 

Kamer verzonden. Het MaaS-programma wordt eind 2022 

afgerond. Op basis van de evaluatie worden begin 2023 

thema’s bepaald die door de verschillende DGMO-directies 

verder zullen worden uitgewerkt.  

Accreditatie van 

deelmobiliteitsaanbieders

Dit onderwerp en de volgende zijn samen in een project 

gegoten; gestandaardiseerde kwaliteitsborging van de 

openbare ruimte. Er is een kernteam gestart in september, 

een raad van advies samengesteld en een groep gemeenten 

en aanbieders

Landelijke modelverordening 

deelmobiliteit

De kick-off heeft 28 november plaatsgevonden.

Het doorontwikkelen van een 

datastandaard (CDS-M)

Versie 1.0 van CDS-M is opgeleverd. Aan de hand van zeven 

stappen kunnen gemeenten en (deel)vervoerders veilig data 

uitwisselen over deelmobiliteit. Daarbij ligt de nadruk zowel 

naar technische als juridische aspecten. Met ondersteuning 

van het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata (NTM) wordt 

CDS-M verder ontwikkeld en geïmplementeerd. 

Kwartiermaker deelmobiliteit -

draagvlak realiseren met 

betrokken gemeenten, 

regio’s, rijksoverheid en 

(kennis)organisaties (CROW, 

VNG, SHPV, GNMI). 

besluitvorming van vervolg 

programma in BO-MIRT voor.

Maarten van Biezen is voor de zomer gestart, heeft vele 

gesprekken gevoerd, is op dit moment bezig met een 

kamerbrief en commitment van steden en regio’s om aan te 

sluiten bij het programma deelmobiliteit

Terugkijken (Q3 & Q4 2022)
Beschrijving prioriteit Resultaten en deliverables Besluit of hulp nodig? Van 

wie?
Opzetten vervolg MaaS-

pilots

Op basis van de evaluatie 

worden begin 2023 thema’s 

bepaald die door de verschillende 

DGMO-directies verder zullen 

worden uitgewerkt. 

Programma deelmobiliteit Start samenwerkingsprogramma 

beoogd in Q1 2023. 

Kwartiermaker Maarten van 

Biezen houdt zich bezig met dit 

traject.

Landelijke 

modelverordening 

deelmobiliteit

We hopen dit traject in week 22 

af te ronden. Een pilot 

(accreditatie) is dan een mogelijk 

vervolg.

Het doorontwikkelen van 

een datastandaard (CDS-

M)

Met de inzet van het DO Slim 

overbruggingskrediet financieren 

we communicatie en juridische 

input voor lokale regelgeving 

omtrent CDS-M

Vooruitkijken (Q1 & Q2 2023)

Cluster

MaaS, Deelmobiliteit, Hubs & Gebiedsontwikkeling

Trekkers André Oldenburger (en Maarten van Biezen)

Contact aoldenburger@goudappel.nl

Doelstelling n.t.b.

mailto:aoldenburger@goudappel.nl


Bundel

Deelmobiliteit

Trekker Maarten van Biezen

Contact maarten@routezero.nl

Doelstelling Het doel van het programma deelmobiliteit is om problemen die opschaling van deelmobiliteit 

in de weg staan op te lossen door succesvolle samenwerking tussen overheid, markt en 

kennisinstellingen te faciliteren

Producten & 

diensten

• Geïntegreerd marktaanbod

• Datagedreven beleidsontwikkeling

• Reizigersvraag ontwikkeling

• Kennisoverdracht

• Harmonisatie beleid en instrumenten

Recent 

opgeleverd

• Kick-off landelijke modelverordening deelmobiliteit

• Er is een kernteam gestart i.r.t. gestandaardiseerde kwaliteitsborging van de openbare 

ruimte

• Kamerbrief en commitment van steden en regio’s om aan te sluiten bij het programma 

deelmobiliteit

Bundel

Mobility as a Service MaaS 

Trekker André Oldenburger

Contact aoldenburger@goudappel.nl

Doelstelling MaaS geeft meer keuzevrijheid aan de reiziger omdat verschillende soorten van mobiliteit 

beschikbaar worden via een platform. Met MaaS zetten we een eerste stap naar een duurzame 

vervoerstoekomst, waar bezit minder belangrijk is en dienstverlening juist belangrijker wordt. 

Dit door ervaring met MaaS op te doen, en hiervan leren. Goede toepassingen en voldoende 

gebruikers zijn voorwaarden

Producten & 

diensten

• Standaardisatie voor data uitwisseling tussen vervoerder en MaaS dienstverlener

• MaaS waardigheid in OV concessies

• Router infrastructuur voor grensoverschrijdend reizen met een ticket of via een 

platform

Recent 

opgeleverd

• Evaluatie MaaS-pilots

• Versie 1.0 van de CDS-M standaard

Bundel

Hubs & Gebiedsontwikkeling

Trekker Jorden Steenge

Contact J.Steenge@amsterdam.nl

Doelstelling Het doel van deze bundel is het delen van kennis over hubs & gebiedsontwikkeling.

Producten & 

diensten

• Delen van kennis met de deelnemers

Recent 

opgeleverd

• Deze bundel deelt alleen kennis onderling en levert geen kennisproducten op

Cluster

MaaS, Deelmobiliteit, Hubs & Gebiedsontwikkeling

mailto:maarten@routezero.nl
mailto:aoldenburger@goudappel.nl
mailto:J.Steenge@amsterdam.nl


Cluster

Digitaal op orde en digitaal beschermd

Trekkers Zie bundels

Contact Zie bundels

Doelstelling Dit cluster richt zich op het op orde krijgen van 

publieke data op een veilige manier - een efficiënt 

publiek data-landschap met duidelijke spelregels 

en afspraken. Waarin slim gebruik wordt gemaakt 

van data uit nieuwe bronnen.

Beschrijving prioriteit Resultaten en deliverables Voortgang

Aanhaking van de regio’s bij het 

cluster en de bundels. De 

vertegenwoordiging van de regio’s is 

nu vaak indirect, dit geldt specifiek 

voor bundel digitale veiligheid.

Aanhaken van de regio’s kan nog 

steeds beter maar hier wordt aan 

gewerkt via verschillende 

initiatieven.

Het opstellen van SMART KPI’s binnen 

het cluster om doelgericht te werk te 

gaan. Hiervoor moeten we naar de 

samenhang kijken van de bundels.

Goed om dit nog op  te pakken, en te 

kijken naar de samenhang in het 

cluster.

Verbetering brengen rondom het 

aantrekken en behouden van e-talent 

binnen overheidsorganisaties.

Deze prioriteit is vastgesteld na een 

bijeenkomst van een deel van de 

bundeltrekkers met een aantal 

regio’s. Daarna bleek dit toch niet 

helemaal aan te sluiten bij de 

activiteiten van de bundels. Dit 

betekent overigens niet dat dit niet 

belangrijk is.

Op data gebaseerde beleidsmonitoring 

verder brengen.

Dashboard data top 15 gevuld met 

eerste 5 items

Beschrijving prioriteit Resultaten en deliverables Besluit of hulp nodig? Van wie?
Dashboard data top 15 verder 

uitwerken incl. koppeling met 

NTM en de koppeling met NTM 

leggen.

Nee

Continuering programmateam 

digitalisering overheden voor 

ondersteuning regio’s in M&R, 

handreikingen, overdracht, 

voorbeelden en borging.

Nee

Impact analyse RTTI: welke data-

items komen eruit, wat voor 

effort kost dat de wegbeheerder 

etc. 

Rondje langs de regio’s en 

belangrijke stakeholders voor 

inrichting governance publiek 

data landschap incl. in 2023 

eerste stappen om dit ook 

daadwerkelijk in te richten

Meedoen het rondje, is al 

afgesproken 

AO

Q3 2022 & Q4 2022 (terugkijken) Q1 & Q2 2023 (vooruitkijken)



Bundel

90% publieke data op orde

Trekker Noor van den Brink

Contact noor.vanden.brink@minienw.nl

Doelstelling BO MIRT 2018 – In 2023 hebben alle overheden 90% van de publieke data in het 

mobiliteitsdomein op orde (concreet de data top 15), inclusief randvoorwaardelijke zaken zoals 

privacy en cybersecurity. Bovenliggend doel: alle overheden zijn in 2023 digitaal capabel om 

beleidsdoelen in mobiliteit te realiseren.

Producten & 

diensten

• Landelijke Blauwdruk digitalisering overheden (wat Digitalisering vraagt van een individuele 

overheid, regionale samenwerking, een Regionaal Data Team);

• Regionale implementatieplannen;

• Verslagen en presentaties LDKO en DO DTM;

• Groeiend bewustzijn bij deelnemers.

Recent 

opgeleverd

• Dashboard gevuld met eerste 5 data items

Bundel

Digitale veiligheid Smart Mobility op orde

Trekker Inge Quist

Contact Inge.quist@minienw.nl

Doelstelling Het doel van de aanpak digitale veiligheid en Smart Mobility is ten eerste het vergroten van het 

bewustzijn over de risico’s en de middelen of maatregelen om die te voorkomen danwel te 

herstellen. Ten tweede het vergroten en faciliteren van kennis en netwerk op het gebied van 

digitale veiligheid.

Producten & 

diensten

• Infographic om belang en urgentie van digitale veiligheid onder de aandacht te brengen, 

basisopleiding digitale veiligheid in Smart Mobility.

• themabijeenkomst, communicatiemiddelen om bewustzijn te creëren in de organisatie.

• Gestandaardiseerde inkoopvoorwaarden voor digitale veiligheid in Smart Mobility, 

themabijeenkomsten.

Recent 

opgeleverd

• ..

Bundel

Inrichting publieke datalandschap (o.a. NTM)

Trekker Wouter Quite

Contact wouter.quite@minienw.nl

Doelstelling Komen tot een efficiënt publiek data-landschap met duidelijke spelregels en afspraken over 

kwaliteitsniveaus van datalevering, verantwoordelijkheden en rollen in dit datalandschap en de 

wijze waarop deze geborgd worden. Hiermee de samenhang creëren om optimale impact te 

hebben met investeringen in de digitalisering.

Producten & 

diensten

• Startnotitie opgeleverd in Q2 2021 voor toevoegen netwerklaag aan basisregistraties (incl. 

migratiestappen voor nationaal wegbestand);

• Proof of Concept ontwikkelen voor digitale publicatie van Verkeersbesluiten applicatie 

KOOP;

• Doorontwikkelen NAP tot Nationaal toegangspunt mobiliteitsdata (NTM).

Recent 

opgeleverd

• ..

Cluster

Digitaal op orde en digitaal beschermd

Bundel

Gebruik data uit nieuwe bronnen

Trekker Daan Arnoldussen

Contact daan.arnoldussen@rws.nl

Doelstelling We maken slim gebruik van (nieuwe) databronnen die in de markt beschikbaar zijn wanneer 

deze kunnen bijdragen aan onze beleidsdoelstellingen en aan de kosteneffectiviteit van onze 

werkprocessen. In praktijk richten de acties zich nu vooral op het gebruik van data uit 

voertuigen in de wegbeheerpraktijk. Ook is in november 2022 door het LVMB het rapport 

‘nieuwe databronnen in beeld’opgeleverd, waar vier verschillende databronnen tegen het licht 

zijn gehouden vwb toepasbaarheid in de praktijk.

Producten & 

diensten

• Eindrapport  LVMB  samenwerkingsagenda  actie  5  ‘proeven  met voertuigdata’.

• Ontwikkelde applicaties binnen VM IVRA en Socrates 2.0 voor het delen van dynamische en 

statische informatie.

Recent 

opgeleverd

• Eindrapport 221107-22006-NDW ‘nieuwe databronnen in beeld’, door NDW/Keypoint.

mailto:noor.vanden.brink@minienw.nl
mailto:erikjan.roggekamp@minienw.nl
mailto:wouter.quite@minienw.nl
mailto:daan.arnoldussen@rws.nl


Beschrijving prioriteit Resultaten en deliverables Voortgang

Stadsdiners – slimme duurzame 

verstedelijking

Met publieke en private partijen komen 

tot actieagenda voor versnelde uitrol 

en opschaling van slimme logistieke 

oplossingen voor duurzame 

verstedelijking

Acties eerste drie stadsdiners:

• Overzicht logistieke maatregelen

• Verkrijgen van inzicht in 

goederenstromen en 

gemeentelijke beperkingen

• Eén landelijk loket voor wet- en 

regelgeving

• Stadshubs en bundeling als 

onderdeel van bestaande ketens

• Intelligent digitaal toezicht en 

handhaving

• Routeoptimalisatie

Connected Transport Corridors

Landelijk programma met regionale 

implementatie van slimme 

mobiliteitsdiensten in de logistieke 

sector

• ±700 Slimme verkeerslichten

• ±150 met streepje voor, 

voorvrachtverkeer

• ±14.000 matrixborden

• ±3 miljoen 

verkeersborden1slimme sensor 

live

Data voor Logistiek

Logistieke data wordt verzameld en als 

open data beschikbaar gesteld.

Via site, api’s en binnenkort via DEFlog

wordt deze data ontsloten.

Doel is efficiënter, veiliger en sneller 

vervoer.

• Implementatie white label

• Analyse voorkeursroute

• Aansluiting bij andere projecten 

(DEFlog marktplaats, private 

initiatieven)

DEFLog

DEFLog staat voor Data Exchange 

Facility Logistics. Het is een 

infrastructuurvoorziening voor de 

logistieke sector, waarmee data 

uitgewisseld kan worden. DEFLog

bestaat uit een basis infrastructuur en 

een verzameling standaard 

koppelvlakken. 

• Alle negen data-items van data 

voor logistiek nu beschikbaar in 

DEFlog

Terugkijken (Q3 & Q4 2022) Beschrijving prioriteit Resultaten en deliverables Besluit of hulp nodig? Van wie?
Stadsdiners – slimme duurzame 

verstedelijking

Met publieke en private partijen 

komen tot actieagenda voor versnelde 

uitrol en opschaling van slimme 

logistieke oplossingen voor duurzame 

verstedelijking

• vierde stadsdiner in Delft op 24 januari Samenwerking opzoeken 

met AO om regionaal 

gebruik te maken van de 

netwerken rondom logistiek 

die er al zijn. Op basis 

daarvan verdere prioriteiten 

te bepalen, en mogelijke 

financiering/inzet voor 2024 

en verder. Connectie 

zoeken met projecten die al 

regionaal gefinancierd 

worden.

AO

Connected Transport Corridors

Landelijk programma met regionale 

implementatie van slimme 

mobiliteitsdiensten in de logistieke 

sector

• 1 CTC app op 1 device

• Gestandaardiseerde interface voor in-

truck oplossing van real-time 

verkeersinformatie

• Open standaarden om vendor lock-in te 

voorkomen

• Slimme protocollen voor lage data 

volumes

• Kennisdeling om samen sneller te 

innoveren 

Data voor Logistiek

Logistieke data wordt verzameld en 

als open data beschikbaar gesteld.

Via site, api’s en binnenkort via 

DEFlog wordt deze data ontsloten.

Doel is efficiënter, veiliger en sneller 

vervoer.

• Voorkeurroutes vrachtverkeer onderdeel 

van Data voor Logistiek / VM-IVRA

• Kwaliteit en beschikbaarheid van data 

items omhoog 

• Gebruik van data via DEFLog verhogen  

DEFLog

DEFLog staat voor Data Exchange 

Facility Logistics. Het is een 

infrastructuurvoorziening voor de 

logistieke sector, waarmee data 

uitgewisseld kan worden. DEFLog

bestaat uit een basis infrastructuur 

en een verzameling standaard 

koppelvlakken. 

• DEFLog binnen DIL/NTM/DMI verankeren 

• Toevoegen data services aan marktplaats

• Gebruik stimuleren

• Verdere integratie iShare

Vooruitkijken (Q1 & Q2 2023)

Cluster

Slimme duurzame verstedelijking en logistiek

Trekkers Femke Mureau

Contact femke@bureaumureau.nl

Doelstelling n.t.b.

mailto:femke@bureaumureau.nl


Inhoudelijke voortgang: 
Vraag

Prioriteiten en belemmeringen vanuit Rijk en Regio



Organisatie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Trekker Michiel Beck en Maxime van Leeuwen

Contact Michiel.beck@minienw.nl 

Maxime.van.leeuwen@minienw.nl

Prioriteiten Ministerie I&W

Clusterthema’s Krachtenbundeling

Digitaal op Orde en Digitaal 

Beschermd

Connected Logistiek MaaS, Deelmobiliteit, Hubs, 

Gebiedsontwikkeling, incl. 
verstedelijkingsopgave

Verantwoorde introductie automatisch 

vervoer
Algemene prioriteiten

Thema’s organisatie

= Prioriteiten Cluster Connected

Logistiek 

• Publieke data-ontsluiting op 

orde door effectieve en veilige 

datadeling via het NTM, dit 

gebeurt in samenwerking met 

alle wegbeheerders;

• Opdrachtgeverschap richting 

publieke dataloketten (NDW, 

NTM) om informatievoorziening 

verder te optimaliseren voor 

burgers en beleid;

• Samenwerking met Service 

Providers om 

maximumsnelheden en 

verkeerswaarschuwingen bij de 

eindgebruiker te krijgen;

• Nieuwe Europese richtlijnen, 

voor gelijk speelveld voor data 

uitwisseling en gebruik o.a. 

wettelijke kaders voor SP;

• Europese samenwerking 

publiek private datadeling 

NAPCORE, Data taskforce, 

SRTI;

• We dragen zorg voor de 

privacy en security van 

datadeling bij projecten en in 

ons opdrachtgeverschap (met 

RWS, NDW, M&G).

• Stadsdiners – slimme duurzame 

verstedelijking: Met publieke en 

private partijen komen tot 

actieagenda voor versnelde uitrol 

en opschaling van slimme 

logistieke oplossingen voor 

duurzame verstedelijking

• Connected Transport Corridors: 

Landelijk programma met 

regionale implementatie van 

slimme mobiliteitsdiensten in de 

logistieke sector

• Data voor Logistiek: Logistieke 

data wordt verzameld en als open 

data beschikbaar gesteld.Via site, 

api’s en binnenkort via DEFlog

wordt deze data ontsloten. Doel is 

efficiënter, veiliger en sneller 

vervoer.

• DEFLog: Data Exchange Facility 

Logistics: Het is een 

infrastructuurvoorziening voor de 

logistieke sector, waarmee data 

uitgewisseld kan worden. DEFLog

bestaat uit een basis 

infrastructuur en een verzameling 

standaard koppelvlakken. 

• Flexibilisering door 

multimodale 

reizigersstromen en 

reisinformatie helpt 

bij de inrichting van 

ons mobiliteits-

netwerk.

• Meer keuzevrijheid 

voor de reiziger 

omdat via een MaaS 

applicatie een 

reiziger alle 

vervoermiddelen kan 

vinden, plannen, 

boeken en betalen. 

• In de gebiedsaanpak MIRT 

wordt smart mobility op de 

juiste manier meegenomen;

• Goede internationale positie 

in discussie over relatie 

voertuig-infrastructuur;

• Veel VM-systemen staan al 

sinds de jaren 80 langs de 

weg en zijn bovendien erg 

duur in aanleg en B&O. We 

evalueren het effect van deze 

systemen en in car

alternatieven op de 

verkeersveiligheid en 

doorstroming en organiseren 

waar logisch voor 

verantwoorde afbouw van 

fysieke VM-systemen. 

• Gebruik van sensordata om 

onveilige situaties aan te 

pakken (glad wegdek) en voor 

efficiëntere planning van de 

B&O opgaven;

• Door consumenten goed te informeren over de 

aanwezigheid en gebruik van nieuwe 

rijhulpsystemen vergroten we de 

verkeersveiligheid (ADAS alliantie)

• Vormgeving (smart)toelatingsautoriteit van de 

toekomst

• Taskforce ADS.

1. ADS-voertuigen die door andere lidstaten zijn 

goedgekeurd, werken ook veilig en 

voorspelbaar in Nederland.

2. Goedkeuringsbeoordelingen van ADS-functies 

en –voertuigen door Nederland (ook voor 

andere landen) verlopen kwalitatief goed.

3. De mens in het ADS-voertuig kan dat naar 

behoren bedienen, kent de regels en houdt zich 

aan de regels.

4. Het Nederlandse publiek en relevante 

stakeholders weten waar ze aan toe zijn

5. De kansen die ADS biedt voor Nederland 

worden gemaximaliseerd en de 

doorontwikkeling sluit aan bij de Nederlandse 

situatie en behoefte.

• Door de experimenteerwet en de Boev zorgen 

we dat innovatieve partijen op een 

verantwoorden manier in NL pilots kunnen doen 

en leren we voor een veilige toepassing in 

Nederland en geven input voor internationale 

kaders en afspraken (UNECE).

• Met de krachtenbundeling 

versterken we de 

samenwerking op Smart 

Mobility toepassingen  in NL 

door samen te leren van pilots 

en bewezen toepassingen op 

te schalen. Landelijk zorgen 

we voor de randvoorwaarde 

en kaders die hiervoor nodig 

zijn en stemmen deze af met 

medeoverheden 

• Inzichten in aanbod, gebruik 

en effecten van smart mobility

(Monitor smart mobility) om zo 

veel mogelijk op basis van 

feiten en cijfers beleid te 

kunnen sturen

mailto:Maxime.van.leeuwen@minienw.nl
mailto:Maxime.van.leeuwen@minienw.nl


Organisatie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Trekker Michiel Beck en Maxime van Leeuwen

Contact Michiel.beck@minienw.nl 

Maxime.van.leeuwen@minienw.nl

Belemmeringen Ministerie I&W

Clusterthema’s Krachtenbundeling

Digitaal op Orde en Digitaal 

Beschermd

Connected Logistiek MaaS, Deelmobiliteit, Hubs, Gebiedsontwikkeling, incl. 

verstedelijkingsopgave

Verantwoorde introductie 

automatisch vervoer

Thema’s organisatie

• Onduidelijkheid over 

wettelijke beperkingen voor 

het gebruik van data uit 

voertuigen

• Digitaliseringsopgave ligt 

verspreid over 

verschillende organisaties 

met wisselende 

commitment

• Mobiliteit moet concurreren 

met andere vraagstukken.

Onvoldoende aanhaking van 

de regio’s op landelijke 

netwerken -> samenwerking 

opzoeken met AO om 

regionaal gebruik te maken 

van de netwerken rondom 

logistiek die er al zijn. Op basis 

daarvan verdere prioriteiten te 

bepalen, en mogelijke 

financiering/inzet voor 2024 en 

verder. Connectie zoeken met 

projecten die al regionaal 

gefinancierd worden.

• Bestaande processen voor 

mobiliteietsinvesteringen

onvoldoende adaptief en flexibel

• Grote tekorten in beheers- en 

onderhoudsgelden

• Een gelijk speelveld is nodig 

waarin MaaS dienstverleners 

een business case kunnen 

maken, OV tickets 

gemakkelijker kunnen 

aanbieden, en daarbij een 

gelijkwaardige behandeling 

krijgen.

• Om schaal te creëren dienen 

meer OV-partijen en 

deelmobiliteitsaanbieders zich 

aan te sluiten op MaaS 

dienstverleners. 

• Er is toezicht en beslechting van 

marktgeschillen gewenst om 

zorg te dragen dat partijen goed 

en op eerlijke wijze met elkaar 

samenwerken. 

• Kennis is versnipperd, wie 

weet wat?

• Onderzoeken worden soms 

eenmalig uitgevoerd, zo 

geen ontwikkeling door de 

tijd heen te zien.

mailto:Maxime.van.leeuwen@minienw.nl
mailto:Maxime.van.leeuwen@minienw.nl


Prioriteiten regio Noord

Clusterthema’s Krachtenbundeling

Digitaal op Orde en Digitaal 

Beschermd

Connected Logistiek MaaS, Deelmobiliteit, Hubs, Gebiedsontwikkeling, incl. 

verstedelijkingsopgave

Verantwoorde introductie 

automatisch vervoer

Thema’s regio

Data/5G/IVRI’s/Verkeersmanageme

nt

Slimme & Groene 

Logistiek

Hubs/Minder Hinder MaaS/Deelmobiliteit Autonoom Vervoer Hive Mobility

Incl. HCA

• In 2023 data 90% op orde (data 

top15). 

• Verkeersmanagement 2.0, 

• ISA: integrale snelheidsadaptatie 

2022/2023. 

• Uitrol 2e tranche IVRI’s. 

• Data is één van de twee eerste 

thema’s waarvoor in Noord-

Nederland al in Regionaal Actieplan 

Human Capital is gemaakt. Komende

jaren hier uitvoering aan geven

samen met o.a. Hive Mobility (zie

www.hivemobility.nl). 

• Groningen heeft een 5G lab dat 

landelijk voorop loopt als het gaat om 

praktische toepassingen. Zie 

https://www.5groningen.nl/.

Data is een middel (randvoorwaarde). 

Veiligheid, duurzaamheid, doorstroming, 

bereikbaarheid en leefbaarheid zijn het 

doel. Met data kun je slimmer, veiliger of 

fijnmaziger verkeersstromen sturen.

• Uitvoering geven aan 

Noordelijke 

uitvoeringsagenda 

Logistiek. Zie ook 

www.logistieknoord.nl.

• Doelen o.a. zero 

emissie binnensteden, 

schonere en slimmere 

logistiek. 

• Bereiken door o.a. 

kennisuitwisseling, 

pilots, toegangsbeleid, 

modal shift, laad/ 

tankinfra logistiek en 

subsidieregeling t.b.v. 

emissievrije voertuigen.

• Uiterlijk in 2035 volledig 

emissievrij (doel nieuw 

beleid o.a. provincie 

Groningen, zie 

www.gaaningroningen.

nl). 

• Koploperrol Noord-Nederland 

voor Hubs/ketenmobiliteit

behouden. Zie ook

https://www.reisviahub.nl/

• Doorontwikkelen keten- en 

knooppunten komende jaren.

• Tweede thema waarvoor al een

Regionaal Actieplan Human 

Capital is gemaakt. Komende

jaren uitvoering aan geven met 

o.a. Hive Mobility (zie

www.hivemobility.nl). 

• PvA Minder Hinder Noord-

Nederland samen met 

stakeholders- en 

onderwijsaanpak. Meerjarige

afspraken liepen t/m 2022 via 

Groningen Bereikbaar. Vervolg

en uitbreiden naar regio

opgenomen inclusief

financiering in VSD en in o.a.

beleidsvisie prov. Groningen: 

www.gaaningroningen.nl.

• Lopen 3 regionale 

pilots met deelauto's 

in Noord-NL (RGA, 

Leeuwarden, Drenthe) 

en nog twee bij 

gemeenten in de 

provincie Groningen 

(Westerkwartier en 

Hogeland). 

• Noord-Nederland is 

één van de zeven 

landelijke MaaS pilots 

en de enige die dit 

concept nu ook in 

landelijk gebied 

toepast. Zie ook 

https://www.publiekver

voer.nl/organisatie/pro

jecten/project-

mobility-as-a-service-

maas. Wordt gekeken 

naar vervolg in 2023.

• Noord-Nederland heeft een koplopersrol. 

Zie ook www.at-north.nl.

• Inzet komende jaren Intensivering 

samenwerking Rijk-Regio(‘s) voor o.a.: 1) 

GSR: optimalisering 

vergunningen/ontheffingenproces en 

benoemen landelijke testgebieden/ODD’s; 

2) landelijk roadmap en ontwikkelagenda 

begin 2023 gereed; 3) NGF aanvraag;

• Leidraad komende jaren is het PvA Noord-

Nederland en de landelijke 

ontwikkelagenda.

• Langjarig doorontwikkelen richting 

opschaling en implementatie in regulier 

mobiliteitssysteem. Kan perfect in de 

fieldlabs in Noord-Nederland.

• Achterliggende doelen: bereikbaarheid en 

leefbaarheid steden én platteland, bijdrage 

oplossing personeelstekort, verminderen 

druk op exploitatielasten, inclusiviteit en 

bijdrage duurzaamheidsopgave. 

• Netwerkorganisatie 

van bedrijven, 

kennisinstellingen en 

overheden voor 

slimme & groene 

mobiliteit en 

infrastructuur (zie 

www.hivemobility.nl).

• In 2023 aanbesteding 

Hive Mobility Center, 

eigen plek voor Hive 

(Zernike, Groningen) 

inclusief 

testbaan/faciliteiten. 

• Naast de vijf 

inhoudelijke thema’s 

kan ook de HCA 

perfect samen met 

Hive Mobility worden 

opgepakt. Zij-

instroomtraject start in 

2023 en begin 2023 

twee nieuwe HCA 

sporen met de regio.

Landsdeel

Noord

Trekker Daniel Koelikamp

Contact d.koelikamp@provinciegroningen.nl
Deze prioriteiten en belemmeringen zijn december 2022 ingebracht en gebaseerd op onderstaande bronnen, 

het regionale VSD-plan en input vanuit Daniël Koelikamp

Groene tekst betekent dat 

het een wijziging ten 

opzichte van de vorige 

rapportage betreft.

http://www.hive.mobility.nl/
https://www.5groningen.nl/
http://www.logistieknoord.nl/
http://www.gaaningroningen.nl/
http://www.gaaningroningen.nl/
https://www.reisviahub.nl/
http://www.hivemobility.nl/
http://www.gaaningroningen.nl/
https://www.publiekvervoer.nl/organisatie/projecten/project-mobility-as-a-service-maas
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Belemmeringen regio Noord

Clusterthema’s Krachtenbundeling

Digitaal op Orde en Digitaal 

Beschermd

Connected Logistiek MaaS, Deelmobiliteit, Hubs, Gebiedsontwikkeling, incl. 

verstedelijkingsopgave

Verantwoorde introductie 

automatisch vervoer

Thema’s regio

Data/5G/IVRI’s/Verkeersman

agement

Slimme & Groene Logistiek Hubs/Minder Hinder MaaS/Deelmobiliteit Autonoom Vervoer Hive Mobility

Incl. HCA

• Privacy & Security

• Beperkte capaciteit en 

kennis om 

digitaliseringsopgave te 

realiseren, zeker bij

gemeenten, Drenthe en 

Friesland (daarom ook

HCA en Hive Mobility 

belangrijk).

• Beperkt zicht op gebruik

van data door 

serviceproviders.

• Beheer en 

onderhoudskosten IVRI’s 

nog hoog

• Helderheid over 

landelijke afspraken voor 

zero emissie zones. 

• Zero emissie 

oplossingen voor 

logistieke voertuigen 

vaak nog duur, zeker de 

voertuigen die niet naar 

alleen batterijen kunnen. 

Hiervoor is meer 

subsidie nodig, 

bijvoorbeeld voor 

waterstofoplossingen. 

• Delen van pakketten en 

data tussen 

verschillende logistieke 

partijen zowel juridisch 

als vanuit 

zichtbaarheidsoogpunt 

lastig.

• Stopzetten 

beschikbaarheidsvergoeding

door Rijk (covid) en 

personeelstekorten. Minder 

budget en menskracht in 

OV-sector om te innoveren.

• Beperkte capaciteit en 

kennis beschikbaar, zeker

bij gemeenten, Drenthe en 

Friesland. HCA in 

combinatie met Hive Mobility 

belangrijk hierin. 

• Stopzetten 

beschikbaarheidsvergoe

ding door Rijk (covid). 

Minder budget in OV-

sector om te innoveren.

• Beperkte capaciteit en 

kennis beschikbaar, 

zeker bij gemeenten, 

Drenthe, Friesland en 

OV-bedrijven. HCA in 

combinatie met Hive 

Mobility belangrijk hierin. 

• Opschalen

MaaS/Deelmobiliteit is 

zeker in landelijk gebied

nog wel een opgave qua 

businesscase voor de 

markt (terwijl

inhoudelijke

meerwaarde daar juist

ook groot kan zijn). 

• Beperkingen huidige 

toelatingskader 

(onduidelijk en duur). Eén 

Europees systeem is 

beter, GSR/Implementing

Act en de Landeijke

Ontwikkelagenda(‘s) 

helpen hierin.

• Chiptekort

• Techniek ontwikkelt nog 

niet voor alle oplossingen 

even snel. Hiervoor is 

meer test- en 

ontwikkelruimte een must. 

• Beperkte capaciteit en 

kennis beschikbaar, zeker

bij gemeenten, Drenthe, 

Friesland en OV-bedrijven. 

HCA in combinatie met 

Hive Mobility belangrijk

hierin en juist ook extra 

onderbouwing voor

autonoom vervoer. 

• Samenwerking met 

kennisinstellingen soms 

zoektocht.

• Samenwerking met rijk 

nog onvoldoende.

• Meerwaarde HCA nog niet 

zichtbaar/duidelijk voor 

iedereen en/of 

onvoldoende budget voor 

beschikbaar.

• Huidige doorlooptijden en 

prijzen in de bouw kunnen 

de snelheid van realisatie 

van het Hive Mobility 

Center beïnvloeden. 

Landsdeel

Noord

Trekker Daniel Koelikamp

Contact d.koelikamp@provinciegroningen.nl
Deze prioriteiten en belemmeringen zijn december 2022 ingebracht en gebaseerd op de bronnen op de 

vorige sheet, het regionale VSD-plan en input vanuit Daniël Koelikamp

mailto:d.koelikamp@provinciegroningen.nl


Landsdeel

Oost

Trekker Alex Smienk 

Contact alex@smienkverkeer.nl

Prioriteiten regio Oost

Clusterthema’s Krachtenbundeling

Digitaal op Orde en Digitaal 

Beschermd

Connected Logistiek MaaS, Deelmobiliteit, Hubs, Gebiedsontwikkeling, incl. 

verstedelijkingsopgave

Verantwoorde introductie 

automatisch vervoer

Thema’s regio

Digitalisering, data uit 

voertuigen en minder hinder

ZE zones en slimme 

logistiek

Deelmobiliteit incl. Maas 

pilot

Hubs ISA Infra van de toekomst

• Beperken hinder als gevolg 

renovatie opgave door 

goede afstemming tussen 

wegbeheerders en inzet op 

slimme toepassingen bij 

werk in uitvoering bv 

digitaal VM en 

gebiedsaanpak.

• Toepassing data uit 

voertuigen voor 

assetmanagement, 

gladheidsbestrijding, 

verkeersveiligheid en 

incidentmanagement.

• Urgente om data te 

ontsluiten en de 

datalevering te borgen in 

organisaties en 

werkprocessen.

• Digitalisering en 

deelmobiliteit (ook in 

landelijk gebied) zijn de 

prioritaire thema’s voor 

HCA Oost.

• Implementeren van zero 

emissie zones in 7tal 

steden in Oost-Nederland.

• Delen van logistieke data 

als onderdeel van 

digitaliseringsopgave.

• Deelmobilitet irt hubs als

onderdeel van 

mobiliteitstransitie voor

verstedelijkingsopgave.

• Verkennen deelmobiliteit

voor inzet voor

terugtrekkend OV in 

landelijk gebied.

Plan van aanpak voor inzet

van hubs op regionaal en

lokaal niveau is vastgesteld. 

• In Overijssel wordt in 

samenwerking met 

gemeente Borne/Enschede

ervaring opgedaan met 

Intelligente Snelheid 

Assistent. Dit is een mooie 

voorbereiding op de 

verplichte introductie van 

ISA in nieuwe voertuigen.

• Delen van 

maximumsnelheid als 

onderdeel van 

digitaliseringsopgave.

Optimaal benutten van 

rijhulpsysteem door rekening 

te houden met werking van 

rijhulpsystemen bij onderhoud 

en aanleg infrastructuur. 

Vanuit Overijssel wordt een 

ADAS-kaart ontwikkeld. Vanuit 

Gelderland wordt volop 

meegedacht in de aanpassing 

van handboek wegontwerp tbv

slimme voertuigen.

Deze prioriteiten en belemmeringen zijn december 2022 ingebracht en gebaseerd op Visie voor een 

bereikbaar Gelderland en uitvoeringsplan Slimme Mobiliteit Overijssel en input vanuit Alex Smienk

mailto:alex@smienkverkeer.nl


Landsdeel

Oost

Trekker Alex Smienk 

Contact alex@smienkverkeer.nl

Belemmeringen regio Oost

Clusterthema’s Krachtenbundeling

Digitaal op Orde en Digitaal 

Beschermd

Connected Logistiek MaaS, Deelmobiliteit, Hubs, Gebiedsontwikkeling, incl. 

verstedelijkingsopgave

Verantwoorde introductie 

automatisch vervoer

Thema’s regio

Digitalisering, data uit 

voertuigen en minder hinder

ZE zones en slimme 

logistiek

Deelmobiliteit incl. Maas 

pilot

Hubs ISA Infra van de toekomst

• Privacy & Security

• Beperkte capaciteit en

kennis om 

digitaliseringsopgave te

realiseren bij kleinere

gemeenten.

• Beperkt zicht op gebruik

van data door 

serviceproviders.

Helderheid over landelijke 

afspraken wat betreft 

realiseren van ZE Zones. Maar 

ook over wel of niet ontsluiten 

van voorkeursroutes voor 

vrachtverkeer.

• Value case en budget voor

opschalen deelmobiliteit.

• Politieke gevoeligheid

terugtrekkend OV.

Bij hubs worstelen veel 

gemeenten met taak rol en 

kosten. Ook koppeling aan 

energietransitie is een kans 

maar werkt ook vertragend.

Geen Aanpassen van richtlijnen is 

langdurig traject.

Deze prioriteiten en belemmeringen zijn december 2022 ingebracht en gebaseerd op Visie voor een 

bereikbaar Gelderland en uitvoeringsplan Slimme Mobiliteit Overijssel en input vanuit Alex Smienk

mailto:alex@smienkverkeer.nl


Clusterthema’s Krachtenbundeling

Digitaal op Orde en Digitaal 

Beschermd

Connected Logistiek MaaS, Deelmobiliteit, Hubs, Gebiedsontwikkeling, incl. 

verstedelijkingsopgave

Verantwoorde introductie 

automatisch vervoer

Thema’s regio

Digitalisering & Data Schone en slimme logistiek Gebiedsontwikkeling & 

Personenhubs

MaaS & Deelmobiliteit X Multimodaal 

verkeersmanagement

• Urgentie creëren voor de 

digitaliserings-opgave bij 

bestuurders, 

gemeentesecretarissen en 

afdelingshoofden mobiliteit

• Ondersteunen van Nationaal 

Dataportaal Wegverkeer (NDW) en 

het Nationaal Toegangspunt 

Mobiliteitsdata (NTM) als spil van 

de digitalisering

• Eenduidige visie en werkwijze 

op privacy en cyber security 

formuleren, vaststellen en 

gebruiken

• Werken aan een profiel voor ‘de 

medewerker van de toekomst’

• Ervaring opdoen met 

digitalisering via projecten en pilots, 

ondersteunen van de Data Top 15 

en de ontwikkeling van het 

Nationaal Toegangspunt 

Mobiliteitsdata. Monitoren van de 

projecten en de geleerde lessen 

delen

• Een netwerkvisie op regionale 

logistieke hubs ontwikkelen en 

uitvoeren.

• Regionaal beleid en 

uitvoeringsplan stadslogistiek 

ontwikkelen.

• Ervaring opdoen via diverse 

onderzoeken en pilots op het 

gebied van logistieke hubs en 

stadslogistiek. Gebruik maken 

van het dashboard logistieke 

stromen als monitoringstool. 

Geleerde lessen delen.

• Smart mobility als onderdeel van 

mobiliteit tijdig en integraal 

meenemen in het proces van 

gebiedsontwikkeling en 

ontwikkeling van de bestaande 

stad door het inbedden en 

uitrollen van de leidraad 

gebiedsontwikkeling

• Ontwikkelen van een regionale 

visie op personenhubs, inclusief 

het zicht krijgen op de 

ruimteclaim, de financiering en 

de governance tussen overheid 

en marktpartijen 

• Smart Mobility integreren in de 

gebiedsplannen voor de zeven 

MRA stadsharten (zie 

onderbouwing) 

• Samen ervaring opdoen en leren 

door het toepassen van de 

leidraad en het realiseren van de 

diverse personen hubs, de 

effecten monitoren en geleerde 

lessen delen. 

• Lobby starten naar de politiek in 

Den Haag over de aanpassing 

van fiscale regels voor woon-

werkverkeer

• Ontwikkelen van praktische tools 

voor deelmobiliteit, zoals 

bijvoorbeeld de handleiding 

deelmobiliteit

• Visie en beleid op 

interoperabiliteit tussen de apps 

van de verschillende aanbieders 

van deelmobiliteit en de 

aanbieders van MaaS 

concepten formuleren en 

uitvoeren

• Volgen van de zeven landelijke 

MaaS-pilots en het landelijk 

programma deelmobiliteit. 

Samen ervaring opdoen met het 

uitrollen van deelmobiliteit en de 

motivatie van gebruikers 

monitoren. De geleerde lessen 

op het gebied van het beleid en 

het project zelf delen.

Multimodaal verkeersmanagement 

heeft hierraakvlakken mee:

• Ervaring opdoen in projecten en 

pilots, deze monitoren en de 

geleerde lessen delen, 

bijvoorbeeld van pilots gericht op 

verkeersmanagement in relatie 

tot rijtaakonder-steuning, de 

basis op orde en uitrol van 

iVRI’s, pilots 

gedragsbeïnvloeding, 

doorontwikkeling Intelligente 

Toegang et cetera. 

In de strategische agenda wordt 

verder gesteld:

• “Daarnaast worden de 

voertuigen zelf slimmer en zijn 

ze steeds vaker verbonden aan 

de zogenaamde 

wegkantsystemen. Al deze 

toepassingen kunnen de 

veiligheid en doorstroming 

bevorderen” (p. 19).

Op dit moment wordt er verkend 

hoe we als regio meer specifiek aan 

kunnen haken bij alles wat er speelt 

rond autonoom ver-voer, vanwege 

het toenemende belang dat de regio 

ziet.

• Samen ontwikkelen van het 

digitale verkeers- en 

mobiliteitsmanagement 

(mobiliteitscentrale van de 

toekomst)

• Ervaring opdoen in projecten en 

pilots, deze monitoren en de 

geleerde lessen delen, 

bijvoorbeeld van pilots gericht op 

verkeersmanagement in relatie 

tot rijtaakondersteuning, de 

basis op orde en uitrol van 

iVRI’s, pilots 

gedragsbeïnvloeding, 

doorontwikkeling Intelligente 

Toegang et cetera. 

Prioriteiten regio Noordwest
Landsdeel

Noordwest

Trekker Martin Visser

Contact martin.visser@vischi.nl
Deze prioriteiten en belemmeringen zijn mei 2022 ingebracht en gebaseerd op de MRA Strategische Agenda Smart Mobility 2022-

2025 en input vanuit Martin Visser

mailto:martin.visser@vischi.nl


Clusterthema’s Krachtenbundeling

Digitaal op Orde en Digitaal 

Beschermd

Connected Logistiek MaaS, Deelmobiliteit, Hubs, Gebiedsontwikkeling, incl. 

verstedelijkingsopgave

Verantwoorde introductie 

automatisch vervoer

Thema’s regio

Digitalisering & Data Schone en slimme logistiek Gebiedsontwikkeling & 

Personenhubs

MaaS & Deelmobiliteit X Multimodaal 

verkeersmanagement

• Grootste knelpunt is Human 

Captital, ofwel voldoende

menskracht en expertise 

om de uitdagingen op dit

gebied waar te maken.

• Alleen al daarom is er een

toenemende behoefte aan

een landelijke aanpak c.q. 

steviger aanhaking daarop.

• Privacy & Security

• De regionaal focus ligt op 

stads- en bouwlogistiek. De 

aanhaking op wat er 

landelijk gebeurt (TC’s) is 

er maar regionaal ligt de 

focus anders.

• Daarnaast gaat het vooral 

om schoon waar slim voor 

wordt gebruikt, waar 

landelijk wellicht meer 

direct op slim wordt ingezet.

De enorme verstedlijkings-

opgave staat terecht centraal

in alles wat er landelijk speelt

en alom wordt gerespecteerd

dat het ondenkbaar is om hier

traditioneel invulling aan te

geven. Onze leidraad

Gebiedsontwikkeling en Smart 

Mobility en het daaruit

ontwikkelde MPvE wordt dan 

ook breed omarmd; next step 

hierin is dat private 

ontwikkelaars en corporaties

die denken ook (meer gaan) 

omarmen.

▪ Privacy & Security

▪ Binnen de MRA is nog 

geen gemeenschappelijke 

aanpak voor MaaS en 

lopen de visies op 

verschillende onderwerpen 

uiteen. Hier wordt inmiddels  

hard aan gewerkt mede 

door impulsen hiertoe 

vanuit het MRA-Platform.

▪ Deelmobiliteit krijgt heel 

veel aandacht in de regio 

als belangrijk onderdeel 

van MaaS, onder meer in 

een Werkplaats 

Deelmobiliteit. De 

voortgang in vervolg op het 

goede landelijke  initiatief 

hierop wordt node gemist. 

De aanhaking hierop was 

ook niet eenvoudig, maar is 

inmiddels redelijk gelukt.

Hier werd vooral gekeken naar 

de markt, maar hier zien we 

voorzichtig verandering. De 

regio verkent wat de rol van de 

overheid is en zoekt 

toenadering tot het landelijk 

speelveld.  

Geen. Dit onderdeel was ooit

de bron (voor de regio) van de 

inzet op Smart Mobility.

Belemmeringen regio Noordwest

Landsdeel

Noordwest

Trekker Martin Visser

Contact martin.visser@vischi.nl
Deze prioriteiten en belemmeringen zijn mei 2022 ingebracht en gebaseerd op de MRA Strategische Agenda Smart Mobility 2022-

2025 en input vanuit Martin Visser

mailto:martin.visser@vischi.nl


Prioriteiten regio Zuid

Clusterthema’s Krachtenbundeling

Digitaal op Orde en Digitaal 

Beschermd

Connected Logistiek MaaS, Deelmobiliteit, Hubs, Gebiedsontwikkeling, incl. 

verstedelijkingsopgave

Verantwoorde introductie 

automatisch vervoer

Thema’s regio

Digitalisering & Data Schone en slimme logistiek Knooppunten & Hubs MaaS & Deelmobiliteit Verkeersmanagement

• Urgentie creëren voor de 

digitaliseringsopgave bij 

bestuurders, 

gemeentesecretarissen en 

afdelingshoofden mobiliteit

• Dataficatie: doorlopende 

verbetering van ons vermogen 

om van data tot inzicht te komen 

door het optimaal gebruiken van 

nieuwe data en onze 

kennisinfrastructuur. Streven 

naar datavolwassenheid met 

passende governance, cultuur, 

technologie en medewerkers. 

• Uitvoering geven aan de data 

top 15 met als doel om 90% van 

de basis op orde te brengen in 

de regio.

• Opstellen en uitvoeren van 

beleidsmonitoring.

• Informatiebeheer

• Data als basis: we verbeteren de 

kwaliteit van logistieke- en 

mobiliteitsdata, generen inzicht 

voor publieke partijen en maken 

de data breed toegankelijk in de 

sector

• Verminderen van het aantal 

vrachtenritten en –kilometers 

door het verhogen van de 

beladingsgraad en het 

reduceren van het aantal 

volledig lege ritten met 

vrachtwagens in Noord-Brabant 

en Limburg

• Adaptief gebruik maken van de 

infrastructuur zodat de route 

reistijd op de corridors in Zuid-

Nederland vermindert en 

logistieke planning 

betrouwbaarder wordt

• Verhogen van de veiligheid van 

vrachtverkeer om incidenten te 

verminderen en de afhandeling 

te verkorten

• Focus op stadlogistiek om de 

bevoorrading van de stad te 

spreiden en  optimaliseren

• Ontwikkeling van een regionaal 

knooppunten-programma 

waarmee op programmatische 

wijze aan de kwaliteit van 

overstappunten voor 

personenmobiliteit gewerkt 

wordt. We werken hiermee aan 

de landelijke actie-agenda 

knooppunten en benutten deze 

als vliegwiel om onze ambities in 

te vullen.

• Het faciliteren van deelmobiliteit 

door o.a. de realisatie van 

deelmobiliteithubs op diverse 

locaties in de regio waar 

meerdere aanbieders gebruik 

van kunnen maken 

(netwerkbenadering);

• Realisatie van 

deelmobiliteitshubs in landelijke 

gebieden

• Informeren en bewustzijn 

creëren over deelmobiliteit 

(zowel voor beleid als voor 

reizigers)

• Het monitoren van het gebruik 

en ontwikkeling van 

deelmobiliteit & MaaS.

• MaaS operationeel met 

tenminste 1 provider in 2025

• Visie en beleid op 

interoperabiliteit tussen de apps 

van de verschillende aanbieders 

van deelmobiliteit en de 

aanbieders van MaaS 

concepten formuleren en 

uitvoeren

• MaaS en deelmobiliteit voor 

grensoverschrijdende reizen 

• Ontwikkelingen geautomatiseerd

vervoer irt gebruik en inpassing 

in openbare ruimte. Koppeling 

en ontwikkeling van 

publieke (digitale) 

infrastructuur waaronder 

ontwikkeling communicatietechn

ologie.

• Ruimte bieden om 

te experimenteren en 

leren: gaat over techniek, gebrui

k, organisatie en 

bijdrage aan maatschappelijke d

oelstellingen 

• Zorgen dat geleerde lessen 

geborgd worden

• Goede koppeling leggen 

met ontwikkelingen 

binnen groeifondsen zoals 

Smart en Green Transport 

Delta (DITM), enz

• Verkennen van de nieuwe rollen 

en taken van publieke en private 

partijen in het licht van de verder 

gaande digitalisering van het 

mobiliteitssysteem  

• Bewustzijn creëren dat de 

(digitale) infrastructuur van 

overheden mee moet 

ontwikkelen om de kansen voor 

nieuwe innovatieve  

mobiliteitsoplossingen maximaal 

te benutten. De verder 

doorontwikkelingen van 

geautomatiseerde mobiliteit in 

combinatie met (digitale) 

infrastructuur (CCAM / C-ITS) 

maakt het mogelijk een 

volgende stap te zetten in het 

(minder vrijblijvend) managen 

van het verkeer (innovatief 

verkeersmanagement) 

• Bouwstenen (door) ontwikkelen 

die belangrijk zijn voor het 

mobiliteitssysteem van de 

toekomst zoals route informatie, 

Slim Sturen, iVRI’s (intelligente 

verkeersregel installaties), 

ADAS, enz. 

Deze prioriteiten en belemmeringen zijn in mei 2022 gebaseerd op input vanuit Katrin Bock

Landsdeel

Zuid

Trekker Katrin Bock

Contact km.bock@prvlimburg.nl

mailto:km.bock@prvlimburg.nl


Belemmeringen regio Zuid

Clusterthema’s Krachtenbundeling

Digitaal op Orde en Digitaal 

Beschermd

Connected Logistiek MaaS, Deelmobiliteit, Hubs, Gebiedsontwikkeling, incl. 

verstedelijkingsopgave

Verantwoorde introductie 

automatisch vervoer

Thema’s regio

Digitalisering & Data Schone en slimme logistiek Knooppunten & Hubs MaaS & Deelmobiliteit Verkeersmanagement

• Onduidelijke governance bij 

keuzes over inzet op data & 

digitalisering.

• Beperkingen in (structurele) 

financiering.

• Het onvoldoende 

invullen/aandacht hebben voor 

vraagstukken omtrent privacy & 

security.

• Voldoende kennis en kunde 

(Human Capital) aan boord om 

invulling te kunnen geven aan 

digitalisering-vraagstukken.

• Samenwerking tussen private en 

publieke aanbieders van 

logistieke- en mobiliteitsdata

• Trage toename van de 

penetratie en het gebruik van 

slimme informatiesystemen 

(transport management en fleet

management systemen)

• Onduidelijkheid over centrale 

wet- en regelgeving over 

stadslogistiek, zoals handhaving 

van milieu en nul-emissie zones 

of parkeerregulering.

• Trage uitrol van slimme 

oplossingen voor communicatie 

tussen wegkantsystemen en 

voertuigen, zoals iVRI’s of 

bandenspanningsmeters

• Onvoldoende bovenregionale 

samenwerking tussen 

overheden en marktpartijen op 

corridorniveau

• Onvoldoende uitvoeringskracht 

in de onderliggende regio’s in 

Zuid-Nederland

• Nauwelijks interesse vanuit de 

markt om deelmobiliteit buiten

de grote steden aan te bieden. 

Uitdaging, om het uberhaupt van 

de grond te krijgen.

• Onvoldoende aandacht voor het 

inzetten op kwaliteit naast

kwantiteit

(verstedelijkingsopgaven) 

waardoor regionale opgaven niet

opgepakt worden (prioritering). 

• Beperkte middelen om over te

gaan tot uitvoering/realisatie.

• Het lukt onvoldoende om de 

betrokken partijen bijeen te

brengen

▪ Rolverdeling tussen overheden 

onderling en relatie met de 

markt is onvoldoende 

uitgewerkt.

▪ Overheden hebben 

verwachtingen richting 

marktpartijen, die deze niet waar 

kunnen / willen maken.

▪ Verschillende perceptie op 

verantwoordelijkheid van 

overheden bij de integratie van 

deelmobiliteit in het 

mobiliteitsssyteem.

▪ Uitblijven van 

samenwerking/harmonisatie 

tussen (lokale) regio’s kunnen 

schadelijk zijn voor de business 

case en opschaling.

• Beschikbare menskracht in regio 

en landelijk. 

• Nodig om regionale 

programma's goed te koppelen 

aan landelijke programma's en 

beleid en omgekeerd. In de 

regio zijn we bezig dit te 

organiseren, Op landelijk niveau 

moet er goede relatie worden 

gelegd / een gezamenlijke lijn 

worden gevolgd met zowel 

andere regio's als ministeries 

I&W en EZ. Binnen EZ en I&W 

zijn gelederen nog niet volledig 

gesloten

Landsdeel

Zuid

Trekker Katrin Bock

Contact km.bock@prvlimburg.nl
Deze prioriteiten en belemmeringen zijn in mei 2022 gebaseerd op input vanuit Katrin Bock

mailto:km.bock@prvlimburg.nl


Prioriteiten regio Zuid-West

Clusterthema’s Krachtenbundeling

Digitaal op Orde en Digitaal 

Beschermd

Connected Logistiek MaaS, Deelmobiliteit, Hubs, Gebiedsontwikkeling, incl. 

verstedelijkingsopgave

Verantwoorde introductie 

automatisch vervoer

Thema’s regio

Digitalisering & data Schone en slimme logistiek Maas, Deelmob. & Hubs Gebiedsontw/ 

Verstedelijking

Automatisch vervoer; Verkeersmanagement/ 

Hinderaanpak

• Grenzenloos

datalandschap 

samenwerking Rotterdam, 

Den Haag, Provincie Zuid-

Holland;

• Transitie naar data 

gedreven werken diverse 

voorbeelden o.a. WBU 

tabel PZH

• RDT focust op 5 

Hoofditems: restduur 

incidenten, 

wegwerkzaamheden, 

brugdata, fiets, iVRI.

• Regionale uitrol van 

prioriteits use cases bij iVRI 

zoals fiets, nood en 

hulpdiensten en verdere 

uitrol CTC

• Verdere uitrol CTC 

(havengebied Rotterdam), 

meer routes en 

implementatie van 

prioritetis use case;

• Goederen Vervoer 

Corridors Zuid-Oost en 

Zuid;

• Modal Shift aanpak meer 

van weg naar water;

• Catalyst programma;

• Zero Emissie Stadslogistiek 

(ZES)

• Regionale visie

deelmobiliteit (MRDH)

• Maaspilot RTHA (afgerond, 

evaluatie alle pilots)

• Verschillende pilots/uitrol

met hubs en deelmobiliteit

in de regio;

• Verschillende gemeenten 

zijn bezig hoe ze bij nieuwe 

gebieden duurzame 

mobiliteit en smart mobility 

integraal een plek kunnen 

geven binnen het ontwerp 

proces.

• Ruimtelijke ontwikkeling zo 

veel mogelijk bestaande 

vervoersstromen 

organiseren zoals de oude 

lijn etc.

• Gebiedsgerichte aanpak 

vanuit ZHB 

(gebiedsplannen voor 

verkeersmanagement, 

mobiliteitsmanagement en 

digitalisering)

• Rivium: eind 2022 

operationeel.

• Rotterdam The Hague 

Airport (aanbesteding)

• Esa Estec verlenging van 

proef

• Pontje bij Kaag (PZH)

• Eind dit jaar besluit over 

vervolg automatisch 

vervoer programma;

• Ondersteuning fieldlaps en 

onderzoek op het gebied 

van autonoom rijden zoals 

het future mobility park 

(Rotterdam) en het RAS 

(researchlab autonomous

shipping)

• Oprichting Zuid Holland 

Bereikbaar

• Verbeterslagen regioregio 

integraal plannen (verder 

vooruit, multimodaal en 

digitaal)

• Platform van ZHB voor 

reisinformatie 

(mobiliteitsmanagement) 

uitvraag in de regio; 

(Rotterdam onderweg/ 

Ways to go etc wat is de 

beste);

• Aanbesteding nieuw 

Netwerk Management 

systeem (Rotterdam, Dan 

Haag, PZH)

• Diverse prioriteringskaders 

rondom de intelligente 

verkeersregel installaties. 

O.a. PZH en Zoetermeer.

Human capital

Totstandkoming regional 

human capital plan.

Leven lang leren.

Landsdeel

Zuid-West

Trekker Patrick van Norden & Jillis Mani

Contact p.vannorden@mrdh.nl & jo.mani@pzh.nl
Deze prioriteiten en belemmeringen zijn ingebracht in mei 2022 en gebaseerd input vanuit Patrick van Norden 

en Jillis Mani
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Belemmeringen regio Zuid-West

Clusterthema’s Krachtenbundeling

Digitaal op Orde en Digitaal 

Beschermd

Connected Logistiek MaaS, Deelmobiliteit, Hubs, Gebiedsontwikkeling, incl. 

verstedelijkingsopgave

Verantwoorde introductie 

automatisch vervoer

Thema’s regio

Digitalisering & data Schone en slimme logistiek Maas, Deelmob. & Hubs Gebiedsontw/ 

Verstedelijking

Automatisch vervoer; Verkeersmanagement

• Landelijk afsprakenstelsel 

digitalisering overheden en 

RDT’s.

• Benodigde extra middelen 

voor het NDW

• Governance iVRI en 

UDAP?

• Human Capital 

(menskracht): Beperkte

capaciteit en kennis om 

digitaliseringsopgave te

realiseren.

• Beperkt zicht op gebruik

van data door 

serviceproviders.

• Kennis en kunde op het 

gebied van cybersecurity 

en privacy.

• Gebruik CTC corridor valt 

tegen; Transitie naar in-car

gaat traag. Nog weinig 

gebruik bij boardcomputer 

leveranciers. Business case 

is vaak nog de uitdaging;

• Nog weinig zicht als regio 

op landelijke en sectorale 

ontwikkelingen waardoor 

• Taken en rollen binnen 

logistieke hoek blijft een 

zoektocht.

• Gebruik van MaaS apps 

valt erg tegen. Ook 

interoperabiliteit tussen 

verschillende apps blijft nog 

tegenvallen;

• Landelijke conclusies 

moeten nog worden 

getrokken en op basis 

daarvan besluitvorming 

over eventuele 

vervolgstappen

• Voordelen van 

deelmobiliteit nog difuus

(oplossing probleem of juist 

veroorzaken van 

probleem); Sommige 

gebieden zijn geen 

aanbieders geinteresseerd

• Bij Hubs worstelen veel 

gemeenten met taak rol en 

kosten. Overheids- of 

marktinitiatief en hoe hou je 

de regie?

• Human capital: nieuw en 

focus is aandachtspunt.

• Kennisachterstand over 

Smart bij stedelijke 

ontwikkeling en vise versa;

• Toelatingskader vanuit het 

RDW blijft een uitdaging 

voor marktpartijen;

• Markt is technisch niet zo 

ver;

• Publieke business case/ 

value case vaak nog 

onbekend (wat levert het 

op);

• Aanpak in nederland

versnipperd voor 

marktpartijen: geen 

duidelijk verdienmodel voor 

hen

• Kansen voor adas maar 

vaak te ingewikkeld voor 

gebruik.

• Nog niet alle 

werkzaamheden van Zuid-

Holland Bereikbaar zijn 

gedekt.

• Vaak middelen voor 

hinderaanpak niet 

gereserveerd/ begroot door 

gemeenten

• VM inzet vaak gekoppeld 

aan groot onderhoud (bijv. 

rijkswegen). Door 

uitstel/afstel van 

infraprojecten verdwijnt ook 

smart mobility maatregelen.

Landsdeel

Zuid-West

Trekker Patrick van Norden & Jillis Mani

Contact p.vannorden@mrdh.nl & jo.mani@pzh.nl
Deze prioriteiten en belemmeringen zijn ingebracht in mei 2022 en gebaseerd op input vanuit Patrick van 
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Organisatie

Rijkswaterstaat

Trekker Robert Kok

Contact Robert.kok01@rws.nl

Prioriteiten Rijkswaterstaat

Clusterthema’s Krachtenbundeling

Digitaal op Orde en Digitaal 

Beschermd

Connected Logistiek MaaS, Deelmobiliteit, Hubs, Gebiedsontwikkeling, incl. 

verstedelijkingsopgave

Verantwoorde introductie 

automatisch vervoer

Thema’s organisatie

Datagedreven werken, 

connectiviteit

Automatisering van vaar- en 

voertuigen, informatie in-car

/ in-ship

Integraal multimodaal 

mobiliteitssysteem

Digitalisering en connectiviteit 

zijn twee kerntransities bij 

RWS. Deze vormen de pijlers 

voor andere kerntransities / 

ontwikkelingen. Deze hebben 

dan ook absolute prioriteit.

Momenteel geen prioriteit bij 

RWS. In het verleden zijn er 

wel pilots mee gedaan.

Deze onderwerpen hebben

vooral raakvlakken met OV en

provinciale en gemeentelijke

overheden. Is dus geen

topprioriteit voor RWS. Wel

participeert RWS actiever bij

de ontwikkeling van Hub’s en

volgt het MaaS en

Deelmobiliteit ‘op afstand’.

• Het in-car krijgen van reis-

en route informatie is een 

topprioriteit (kerntransitie). 

Deze loopt samen met het 

uitfaseringsvraagstuk van 

DVM assets. Wanneer 

kunnen deze worden 

afgebouwd? Het vraagstuk 

van de uitfasering van 

Drip’s is in het najaar van 

2022 als eerste opgepakt, 

in samenwerking met 

andere betrokken 

(overheids)partners.

• Automatisering van 

voertuigen heeft ook meer 

aandacht gekregen. Er 

wordt nagedacht over 

beperkte aanpassingen aan 

de infra om ADAS 

systemen beter en veiliger 

te laten functioneren.

Rijkswaterstaat wil zich 

ontwikkelen facilitator van een 

integrale, multimodaal 

mobiliteitssysteem. Daarom wil 

RWS meer gaan 

samenwerken met andere 

overheden en marktpartijen. 

Slim reizen (reizigers verleiden 

anders of niet te reizen) tijdens 

de verwachte grote 

verkeershinder is daarbij 

topprioriteit. Dit is gekoppeld 

aan de vele V&R projecten in 

de komende jaren.

Deze prioriteiten en belemmeringen zijn ingebracht in december 2022 en gebaseerd op input vanuit Robert Kok
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Organisatie

Rijkswaterstaat

Trekker Robert Kok

Contact Robert.kok01@rws.nl

Prioriteiten Rijkswaterstaat

Clusterthema’s Krachtenbundeling

Digitaal op Orde en Digitaal 

Beschermd

Connected Logistiek MaaS, Deelmobiliteit, Hubs, Gebiedsontwikkeling, incl. 

verstedelijkingsopgave

Verantwoorde introductie 

automatisch vervoer

Thema’s organisatie

Datagedreven werken, 

connectiviteit

Automatisering van vaar- en 

voertuigen, informatie in-car

/ in-ship

Integraal multimodaal 

mobiliteitssysteem

Processen omvormen zal het 

lastigst zijn. Hebben we hier 

op korte termijn voldoende 

menskracht voor ? Vraagstuk 

is nog actueel (najaar 2022), 

maar nut en noodzaak is 

onomstreden.

• Hoe kunnen we veiligheid 

en toelating met pilots hand 

in hand laten gaan? Dit 

vraagstuk is na 

terughoudendheid weer 

opgepakt nav in werking

gegane wetgeving voor 

autonome voertuigen ( in 

de zomer 2022).

• Wanneer zijn de 

kantelpunten voor afbouw 

assets bereikt? Lastig te 

beantwoorden. We zijn 

begonnen met de 

uitwerking van dit vraagstuk 

voor Drip’s

Samenwerking tussen

overheden / visie moet hier

nog echt vorm krijgen. RWS 

moet leren buiten het 

Hoofdwegennet te denken.

Deze prioriteiten en belemmeringen zijn ingebracht in december 2022 en gebaseerd op input vanuit Robert Kok
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Organisatie

G5

Trekker Lotte Bekenkamp

Contact l.bekenkamp@rotterdam.nl

Prioriteiten G5

Clusterthema’s Krachtenbundeling

Digitaal op Orde en Digitaal 

Beschermd

Connected Logistiek MaaS, Deelmobiliteit, Hubs, Gebiedsontwikkeling, incl. 

verstedelijkingsopgave

Verantwoorde introductie 

automatisch vervoer

Thema’s organisatie

Deelmobiliteit, MaaS en 

Hubs

Algemeen

Hier ligt overhet algemeen 

veel prioriteit op binnen de 

gemeentes: Zero Emissie, 

verkeersveiligheid, 

kleinschaliger (dmv hubs)

Hier is een G5 overleg voor en

zitten alle steden aantafel. 

Prioriteiten en belemmerringen

worden hieri goed besproken. 

Binnen de G5 is men erg blij 

dat er via de 

Krachtenbundeling goed 

contact is met I&W op thema’s

Deze prioriteiten en belemmeringen zijn ingebracht in december 2022 en gebaseerd op de input vanuit Lotte Bekenkamp
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Organisatie

G5

Trekker Lotte Bekenkamp

Contact l.bekenkamp@rotterdam.nl

Belemmeringen G5

Clusterthema’s Krachtenbundeling

Digitaal op Orde en Digitaal 

Beschermd

Connected Logistiek MaaS, Deelmobiliteit, Hubs, Gebiedsontwikkeling, incl. 

verstedelijkingsopgave

Verantwoorde introductie 

automatisch vervoer

Thema’s organisatie

Deelmobiliteit, MaaS en 

Hubs

Connected Automated

Vehicles

Algemeen

Steden nog niet (voldoende) 

aangesloten bij logistieke 

bundel

Zorgen over onduidelijkheid

financiën na 2023

Wet en regelgeving blijft 

‘achter’ bij behoeftes om te 

testen

Niet duidelijk wat de 

mogelijkheden zijn om 

onderwerpen te agenderen 

binnen de Kachtenbundeling

(buiten de bundels). 

Deze prioriteiten en belemmeringen zijn ingebracht in december 2022 en gebaseerd op de input vanuit Lotte Bekenkamp
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