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CROW en degenen die aan deze publicatie hebben meegewerkt, hebben de hierin opgenomen gegevens zorgvuldig verzameld naar de laatste stand van wetenschap
en techniek. Desondanks kunnen er onjuistheden in deze
publicatie voorkomen. Gebruikers aanvaarden het risico
daarvan.
CROW sluit, mede ten behoeve van degenen die aan
deze publicatie hebben meegewerkt, iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het
gebruik van de gegevens.
De inhoud van deze publicatie valt onder bescherming
van de auteurswet.
De auteursrechten berusten bij CROW.

1 Introductie
We gaan een nieuwe vierjarige periode in van het KpVV-programma:
2022-2025. Dit document beschrijft het doel, de uitgangspunten en de
inhoudelijke focus voor deze periode en vormt hiermee de ‘onderlegger’
van de overeenkomst.
Om een beeld te krijgen welke reis we tot nu toe hebben afgelegd met het
programma, gaan we even terug in de tijd.
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In 2004 is het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV)
opgericht als opvolger van het toenmalige Kennisplatform
VERDI. Zo stond het in de Staatscourant van 2004:
“[…] Dat Partijen in het Nationaal Verkeer- en Vervoerberaad
(NVVB) van 13 maart 2003 de intentie hebben uitgesproken
tot het oprichten en doen functioneren van een nieuw
Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) als opvolger van
het Kennisplatform VERDI, zoals opgericht op basis van het
Convenant VERDI; dat op 1 januari 2004 het Kennisplatform
Verkeer en Vervoer (hierna: KpVV) is opgericht door de
Staat, het IPO, de VNG, de Samenwerkende Kaderwetgebieden Verkeer en Vervoer en de UvW voor een periode van
vier jaar; dat per 1 januari 2005 het Centrum Vernieuwing
Openbaar Vervoer, per 1 januari 2006 het Fietsberaad en
per 1 september 2006 het kenniscentrum Toegankelijkheid
en Doelgroepenvervoer aan het KpVV zijn toegevoegd.”
In de daartoe door IPO, VNG, UvW, SkVV en het ministerie
van Verkeer en Waterstaat gesloten Bestuursovereenkomst
is destijds de volgende doelstelling opgenomen:
“Dat partijen zich bij hun samenwerking ten doel stellen het
oprichten van een KpVV dat zorg draagt voor het definiëren,
ontwikkelen, toegankelijk maken en verspreiden van nieuwe
en bestaande kennis die overheden nodig hebben voor het
ontwikkelen en uitvoeren van strategisch nationaal en
decentraal verkeers- en vervoerbeleid alsmede het inven
tariseren van de kennisvraag van de decentrale overheden”.
Deze doelstelling is sindsdien de leidraad geweest voor de
activiteiten van het KpVV dat, na een eerste periode bij
Rijkswaterstaat, sinds 2009 is ondergebracht bij CROW.
Na een uitgebreide audit in 2012 is gekozen voor het
samenvoegen van de activiteiten van CROW op het gebied
van verkeer en vervoer en het KpVV, waarna de ‘organisatie’
KpVV is opgeheven en de inhoud vervolgens is omgevormd
tot een KpVV-meerjarenprogramma 2013-2017. Het programma wordt door CROW uitgevoerd. Met de samen
voeging werd beoogd dat voor verkeer en vervoer een
samenhangende portfolio van kennisproducten en
-diensten zou worden gecreëerd: van beleidsontwikkeling
tot en met de realisatie op straat.
In de aanloop naar het daarop volgende KpVV-meerjarenprogramma 2018-2022 is een aantal veranderingen doorgevoerd. In het kort:
	herijking van de samenstelling van de financierende
partijen
aanscherping van de aansturing van het programma
	betere ophanging van het programma aan de maatschappelijke opgaven van de decentrale overheden
	voorziene evaluatie na een jaar (uiteindelijk verschoven
naar twee jaar) opereren in de nieuwe structuur.
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Zo kwam de basisfinanciering te liggen bij de gezamenlijke
provincies en beide vervoervoerregio’s Metropoolregio
Rotterdam Den Haag (MRDH) en Vervoerregio Amsterdam
(VRA). Dat betekende dat de besluitvorming omtrent de
toewijzing van budgetten bij deze drie partijen kwam te
liggen. De VNG was om die reden ook niet meer vertegenwoordigd in de stuurgroep. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat betaalde niet meer mee aan de
basisfinanciering maar het is wel belangrijk op te merken
dat het ministerie tot op de dag van vandaag fors bijdraagt
aan het programma, zij het projectgebonden.
Met de aanscherping van de financiële besluitvorming,
kwam ook de discussie op tafel over de totstandkoming
van de inhoud van het programma. Gekozen werd voor een
programmaraad waarin alle overheden zijn vertegenwoordigd, vanuit de gedachte dat al hun input van wezenlijk
belang is om te komen tot een relevant en uitgebalanceerd
programma. Feitelijk is deze insteek een voortzetting van
het reeds heersende gedachtegoed geweest, zij het dat de
samenstelling van de programmaraad is herijkt.
De in 2020 uitgevoerde evaluatie heeft geleid tot een aantal
verbeterpunten, maar overall was de conclusie dat de
‘governance’ van het programma naar tevredenheid van alle
direct betrokken partijen functioneert. Besloten is om de
verbeterpunten die om aanpassing van de overeenkomst
vragen, mee te nemen in de voorliggende volgende cyclus
2022-2025. De evaluatie heeft er tevens toe geleid dat de
gezamenlijke provincies en vervoerregio’s hebben uit
gesproken verder te willen met het KpVV-programma.
De vraagpunten en punten voor verbetering betreffen:

Type en aggregatieniveau van kennis
De regelmatig terugkerende vraag over welk type kennis
het KpVV-programma zou moeten voortbrengen is
opnieuw ter sprake gekomen en beantwoord: zoveel
mogelijk opererend vooraan in de beleidsketen, uitgaand
van de belangrijkste (maatschappelijke) opgaven van de
decentrale overheden, daarbij nadrukkelijk de gehele keten
overziend (opdat vroegtijdig kan worden voorgesorteerd
op de doorvertaling van beleid naar richtlijnen). Het
KpVV-programma hoeft geen kennisproducten voort te
brengen die geschikt zijn voor alle overheden, maar iedere
overheid, klein of groot, moet wel relevante kennisproducten kunnen vinden.

Representativiteit, betrokkenheid en (financieel)
eigenaarschap
Er bleek behoefte aan betere representatie van gemeenten
in de aansturing van het programma. De samenstelling van
de programmaraad is op sterkte gebracht als het gaat om
de invulling van de gemeentelijke vertegenwoordiging en
er is een steviger samenwerking ingezet met de vier grote
steden (G4) en het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en
Infrastructuur (GNMI). Voor een betere aanhaking van de
kenniswereld is het idee om met ingang van 2022 een
adviesraad in te stellen die twee keer per jaar bij elkaar komt
rond de programmering.

Zichtbaarheid
Ook de zichtbaarheid van het programma is als aandachtspunt genoemd. Deze wordt de komende jaren vergroot.
Hier speelt onder andere de vorig jaar gelanceerde website
www.kpvv.nl een belangrijke rol.
Dit strategiedocument beschrijft de aansturing en de
hoofdthema’s (lange lijnen) voor de komende vier jaren.
Het behelst geen meerjarenprogramma te zijn, in de zin dat
alle inhoud voor de komende jaren is vastgelegd. Met de
toenemende complexiteit van de wereld om ons heen kan
dat niet meer. Uitgaande van een aantal richtinggevende
hoofdthema’s (lange lijnen) waarvan de verwachting is dat
die de komende jaren actueel zullen zijn en blijven, moet
het programma flexibel kunnen inspelen op ontwikkelingen. Dat betekent niet dat het programma de waan van de
(politieke) dag volgt, wel dat het programma voldoende
ruimte bevat om spelbepalende ontwikkelingen te kunnen
opnemen en vertalen naar kennisbehoefte. Die flexibiliteit
zit op meerdere niveaus:
	Jaarlijks worden de vigerende thema’s (als vertaling van
de lange lijnen) herijkt.
	Thema’s kunnen worden ingevuld met andere accenten
(aangepaste of andere projecten).
	
Er is vrije ruimte in de begroting om in te spelen op
actuele ontwikkelingen (zie bijvoorbeeld de coronacrisis).

opgaven van de decentrale overheden), aanwezigheid
vooraan in de beleidsketen, aansluiting en samenwerking
met andere kennisinstituten en gebruikmaking en versterking van de synergie binnen CROW. Dit laatste wordt praktisch vertaald als een betere onderlinge aansluiting van de
verschillende programma’s die CROW uitvoert (denk aan
Fonds Collectieve Kennis – binnenkort omgevormd naar
Fonds Fysieke Leefomgeving – en het Kennisprogramma
Provincies)1 . In het Strategisch Plan 2020-2025 van CROW
wordt een betere benutting van deze complementaire
kracht als een van de opgaven beschreven voor de
komende jaren. Dit gezegd hebbend laat zien dat het
KpVV-programma veel meer biedt dan kennis: het is een
omgeving waarbinnen partijen worden verbonden, innovaties worden gevolgd en ontplooid, ontwikkelingen worden
geduid (zowel in binnen- als buitenland), aandacht wordt
gegeven aan implementatie, et cetera.
Onze opdracht en focus is en blijft gericht op decentrale
overheden. Waar krijgen zij de komende vier jaar mee te
maken op het gebied van verkeer en vervoer? En hoe speelt
het KpVV-programma daarop in? Naar antwoorden op die
vragen moet worden gezocht en het KpVV-programma
moet daarbij ondersteunen met relevante kennis.
De opbouw van dit strategiedocument is als volgt:
hoofdstuk 1 is de introductie. Hoofdstuk 2 beschrijft de
maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor dit
strategisch document op hoofdlijnen. Hoofdstuk 3
besteedt uitgebreid aandacht aan de doelstelling en werkwijze van het KpVV-programma. En hoofdstuk 4 benoemt
de hoofdthema’s voor de komende jaren.

De grondslag voor het KpVV-programma is nog steeds te
vinden in de oorspronkelijke doelstelling, in de loop der
jaren aangescherpt na verschillende evaluaties. Kortweg
betekent dat doorgaan met de goede dingen: het verzamelen, ontwikkelen, verspreiden en borgen van praktijk
gerichte en direct toepasbare kennis en het organiseren
van bijeenkomsten en netwerken (kennismakelaarschap),
met sterke aandacht voor vraagarticulatie (aansluiting bij de

1	Het KPP wordt aangestuurd door het Vakberaad Beheer en Bouw en richt zich voornamelijk op bouwmanagementinformatie.
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2 M
 aatschappelijke
ontwikkelingen
Mobiliteit was, is en zal altijd belangrijk zijn voor elke samenleving.
Immers mobiliteit biedt mensen en bedrijven de mogelijkheid op
verschillende plaatsen activiteiten te ontplooien. Mobiliteit heeft
verregaande invloed op de maatschappij, zowel op de fysieke inrichting
(infrastructuur) als op de mentale beleving (diensten). Zoals onze hele
maatschappij is ook mobiliteit volop in ontwikkeling. De grootste drijver
daarvoor is de transitie naar een duurzame samenleving, en dus ook
naar een duurzaam mobiliteitssysteem. Tegelijkertijd heeft het systeem
te maken met diverse disrupties. Denk aan de coronacrisis die invloed
heeft op de wijze waarop we naar mobiliteit kijken. De coronacrisis heeft
niet zozeer tot totaal andere inzichten geleid, maar heeft sommige
veranderingen wel versneld. Denk aan de vlucht die thuiswerken heeft
genomen. Weliswaar in eerste instantie noodgedwongen, maar naar
verwachting zal er ook een substantieel structureel effect gaan
doorklinken. Meer nog zitten we midden in de beweging richting grote
veranderingen op het gebied van ruimtegebruik, marktordening,
informatievoorziening en technologie.
Figuur 1. Transitie: verbouwen, opbouwen, inbouwen, afbouwen, bron: Drift
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Maatschappij in transitie
De maatschappij is in transitie van kwantiteit (groei van productie en consumptie is de drijvende kracht voor welvaart
en welzijn) naar kwaliteit (aandacht voor de aarde, leef
omgeving en gezondheid, terug naar de menselijke maat).
Die transitie doet ook paradigma’s ten aanzien van mobiliteit veranderen. Het mobiliteitsbeleid was lange tijd gericht
op het faciliteren van de kwantitatieve behoefte naar verplaatsen, zowel personen als goederen. En die was ook
gericht op groei, immers een toename van verplaatsingen
werd sterk geassocieerd met ontplooiing van mensen en
economische welvaart. Zo dienen zich vragen aan als:
	Is ongebreidelde fysieke mobiliteit wel nodig voor
welvaart en welzijn of is het tijd om meer te denken in
‘bewuste mobiliteit’? Immers mobiliteit kost energie en
ruimte en is in die zin niet duurzaam, maar vraagt ook
veel kostbare tijd, die wellicht ‘effectiever’ kan worden
ingezet.
	In hoeverre kunnen verplaatsen en verblijven samen
vallen? Het meest voor de hand liggend voorbeeld is
natuurlijk de manier van werken: bepaald werk kan in
principe overal worden gedaan. Thuis is natuurlijk prettig,
maar voor wie thuiswerken onaantrekkelijk is, bijvoorbeeld door aanwezigheid van kleine kinderen, kan het
wellicht ook in dichtbij gelegen werklocaties. In dat geval
wordt de reistijd geminimaliseerd tot hoogstnoodzakelijke afstanden. Maar we kunnen ook al werken onderweg, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer en in de toekomst wellicht in een zelfrijdende auto. Wat voor werken
geldt kan natuurlijk ook voor allerlei andere activiteiten
gelden, bijvoorbeeld concertbezoek via virtual reality.
	Steeds minder accepteren we dat mobiliteit slachtoffers
eist als onvermijdelijk gevolg van de ‘wet van grote aantallen’. Gelukkig wordt technologie ingezet om de verkeersveiligheid te verbeteren. Een ander als onvermijdelijk geacht fenomeen ten gevolge van grote aantallen is
de (hyper)spits: waarom zouden we dit verschijnsel nog
langer tolereren? Het is een maatschappelijk duur fenomeen dat met vraagreductie en -spreiding zou kunnen
worden vermeden, ondanks de verwachte bevolkingsgroei. Of anders gesteld: de verwachte bevolkingsgroei
benadrukt alleen maar de noodzaak om anders tegen dit
soort fenomenen aan te kijken.
Dit zijn maar enkele voorbeelden van de vele vraagstukken
die op ons afkomen en die leiden tot nieuwe paradigma’s
en uiteindelijk grote veranderingen. Het is essentieel dat
nieuwe ontwikkelingen moeten worden onderzocht en
verkend. Experimenten moeten worden opgeschaald en
uiteindelijk geïnstitutionaliseerd (opbouwen en inbouwen).
Het gaat dan over onderwerpen als: integrale knooppunt
ontwikkeling, betalen naar gebruik, deelmobiliteit, vraag
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spreiding, slimme diensten, et cetera. Maar evenzo gaat het
ook om het ‘afbouwen’ van oude paradigma’s zoals infrastructuur-denken, (hyper)spits, fossiele maatschappij,
auto-gedimensioneerd ontwerpen.

Gevecht om de schaarse fysieke ruimte
Nederland is een klein land. De roep om ruimte is enorm.
Verschillende maatschappelijke opgaven vragen om ruimte:
woningbouwopgave, energietransitie, biodiversiteit, om er
een paar te noemen. Mobiliteit vraagt ook ruimte voor
netwerkuitbreidingen en -verknopingen.
Van bezit naar gebruik bevordert het efficiënt gebruik van
de schaarse ruimte. Immers niet elk individu hoeft een
eigen auto te hebben. Dat vraagt wel om andere verdienmodellen, want parkeergelden zijn een belangrijke inkomstenbron voor gemeenten en dat is de benzineaccijns voor
het Rijk.

Duurzaamheid is onderdeel van de samenleving
Dit is natuurlijk het alom bepalende onderwerp voor de
komende jaren en decennia. En ook mobiliteit ontkomt niet
aan de verduurzaming. In analogie met de trias energetica
kan de trias mobilica (zie figuur 2) worden gedefinieerd:
Verminder de noodzaak of behoefte om ons te verplaatsen.
	
Als we ons toch verplaatsen, doe dat dan op een duurzame manier (fietsen, lopen, openbaar vervoer).
Als het gebruik van fossiele brandstoffen onvermijdelijk is
bij onze wijze van verplaatsen, doe dat dan zo schoon
mogelijk.

1
Geen
of minder
mobiliteit
Beperk de
Energievraag naar Mobiliteit

2
Andere
Mobiliteit

Zijn energie-bronnen
Duurzaam opgewekt?

Lopen, fietsen, OV, trein

3
Schonere
Mobiliteit

Brandstof, motor, filter

Figuur 2. Trias mobilica
Bron: Trias Mobilica, oorsprong, betekenis en toepassingen,
Jan Korff de Gidts
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Inclusieve samenleving

Van digital twin naar smart cities

Nederland heeft het VN-verdrag ondertekend inzake de
rechten van mensen met een beperking. Dat betekent dat
toegankelijkheid van de publieke ruimte voor alle mensen
– op basis van wetgeving – moet worden gegarandeerd.
Dat gaat niet vanzelf. Meerdere ministeries en publieke en
private partijen zijn aan zet. Hoe zorg je dat de mens met
een beperking een soepele reis kan maken van huis tot
bestemming? Maar een inclusieve samenleving gaat verder
dan toegankelijkheid voor mensen met een beperking.
Die gaat ook over vervoersarmoede en voorkoming dat
mensen in sociaal isolement geraken. Van beleid tot uit
voering moeten de schakels van de keten op elkaar zijn
afgestemd en daar valt nog veel in te doen.

Dezelfde onderliggende brondata als hiervoor genoemd
zorgen ervoor dat er steeds slimmere diensten op de markt
komen. Veel daarvan ontstaan in de markt en vragen om
wet- en regelgeving (bijvoorbeeld om het gebruik van de
publieke ruimte te reguleren). Andere slimme (mobiliteits)
diensten vragen om een sterke publieke bemoeienis (bijvoorbeeld Mobility as a Service) of dienen zelfs in eerste
instantie het publieke belang (bijvoorbeeld smart traffic
management of smart asset management). Publieke,
private en publiek-private diensten zullen ons leven
comfortabeler, aangenamer, gezonder en duurzamer
maken. In alle gevallen is het bestaan van een digitale versie
van de objecten (digitale infrastructuur) in de openbare
ruimte, de zogenaamde digitale tweeling, van groot belang
om slimme diensten mogelijk te maken. Dat vraagt om
organisatie en standaardisatie en die vragen op hun beurt
om overheidsbeleid.

Steden terug naar de menselijke maat
De strijd om de ruimte – afgelopen jaar nog eens versterkt
door de coronacrisis – heeft het belang van actieve mobiliteit weer duidelijk gemaakt. Principes als STOMP2 maar ook
de 15-minutenstad (basisbehoeften binnen het kwartier
bereikbaar als voetganger of met de fiets) krijgen meer voet
aan de grond. Uitgangspunt is dat auto’s wel onderdeel blijven uitmaken van de stad maar niet de schaal of vorm
bepalen, dus weg van auto-gedimensioneerd ontwerpen.
Tegelijkertijd kunnen we de stad niet laten overspoelen
door deelscooters en -stepjes, ook hier is ruimtemanagement nodig.

Verkeersveiligheid
Na jaren van succesvol beleid gaat het de laatste jaren niet
goed met de verkeersveiligheid. De doelstelling is nul
doden in 2050. Een ambitieuze doelstelling, die vooral iets
zegt over de omslag in het denken over verkeersveiligheid.
Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 en de risicogestuurde aanpak daarbinnen vormt het beleidskader voor
de komende jaren.

Datagedreven beleidsontwikkeling en
-uitvoering
We zitten in een tijdperk waarin steeds meer data beschikbaar komen en steeds meer onderdeel worden van ons
dagelijks leven. Ook de beleidsontwikkeling en -uitvoering
van overheden wordt steeds meer datagedreven. Monitoring van beleid, duiding van de cijfers en de vertaling daarvan naar handelingsperspectief zal in de nabije toekomst
gewoon zijn, maar vraagt de komende jaren nog veel
kennis en kunde.
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Integrale bereikbaarheid – van knelpunten naar
brede welvaart
Het nastreven van een goede bereikbaarheid is een
belangrijke maatschappelijke opgave binnen de wereld
van mobiliteit. Lange tijd zelfs de meest bepalende en dan
doorgaans vertaald naar de capaciteit van infrastructuur
vanuit de gedachte dat als knelpunten worden opgelost, de
bereikbaarheid is geborgd. Inmiddels dringt het besef door
dat bereikbaarheid vraagt om een veel gedifferentieerde
benadering, want bereikbaarheid betekent niet hetzelfde
voor iedereen. Voorts moet ook bereikbaarheid worden
afgewogen tegenover andere maatschappelijke doelstellingen zoals duurzaamheid, veiligheid, ruimtegebruik,
sociale inclusie, et cetera. Dat betekent dat bereikbaarheid
om een integrale benadering vraagt. De Raad voor Infrastructuur en Leefomgeving spreekt in zijn advies zelfs over
brede welvaart.
De hierboven beschreven maatschappelijke ontwikkelingen – we pretenderen geen volledigheid – zijn relevant
en sturend voor het mobiliteitsbeleid van de decentrale
overheden, nu en de komende jaren. De ontwikkelingen
worden vertaald naar de hoofdthema’s (ook wel: lange
lijnen) van het KpVV-programma waarbij opdrachtgevers
aangeven wat zij op deze thema’s van CROW binnen het
KpVV-programma verwachten. De verwachting is dat de
lange lijnen nog een aantal jaren actueel zullen zijn.
Jaarlijks worden ze vertaald naar de op dat moment
actuele thema’s. De hoofdthema’s (lange lijnen) worden
beschreven in hoofdstuk 4.

 TOMP staat voor Stappen, Trappen, OV, MaaS en Privé-auto Bij het STOMP-principe geven we de S de meeste prioriteit, gevolgd door
S
de T, de O, de M en dan pas de P. Zo vormt de mens het startpunt.
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Doelstelling
Het KpVV-programma ontwikkelt, ontsluit en borgt collectieve kennis voor de decentrale overheden op het gebied
van mobiliteit. Het gaat om kennis die fundamenteel
ondersteunt bij de beleidsontwikkeling en -uitvoering.
Let wel: het gaat niet om wetenschappelijke kennis, maar
om kennis die voor de decentrale overheden een meetbaar
verschil maakt, en dat niet incidenteel maar blijvend.
Een fundamentele bijdrage dus.
De thema’s in het programma (als jaarlijks vertaling van de
hoofdthema’s of lange lijnen) sluiten aan bij de beleids
opgaven van de decentrale overheden. Omdat deze steeds
meer overeenkomen met de maatschappelijke opgaven,
zijn ze vaak neergelegd in landelijke beleidsnota’s.
Kennisontwikkeling (en -ontsluiting en -borging) moet hier
breed worden opgevat. Het gaat om de gehele kennis
cyclus dat wil zeggen: vraagarticulatie, kennisontwikkeling,
-toepassing, -borging en -evaluatie. En meer nog: het gaat
ook om kennismanagement, oftewel de feitelijke en effectieve toepassing van die kennis in de beleidspraktijk van
decentrale overheden.

Outcome versus output
Uiteraard is de mate waarin het KpVV-programma een
verschil maakt bij de beleidsontwikkeling en -uitvoering,
slechts in beperkte mate meetbaar. Het KpVV-programma
maakt immers zelf geen beleid, voert het beleid niet uit en
zorgt niet voor het beheer op straat.
Hoewel het effect van het KpVV-programma dus slechts
indirect meetbaar is, is het wel degelijk toetsbaar bij de
primaire doelgroepen3. De mate waarin zij ervaren dat het
programma bijdraagt aan de kwaliteit van hun werkprocessen, beleidsvorming en -realisatie is in feite de ‘maat der
dingen’. Het effect van het KpVV-programma wordt dan
ook primair getoetst bij de opdrachtgevers en hun achterban, de overige decentrale overheden.
Zonder meer goed meetbaar is de output van het
KpVV-programma. Het palet van producten en diensten is
uitgebreid: publicaties, dashboards, websites, nieuws
brieven, bijeenkomsten, excursies, cursussen. We meten
voortdurend het gebruik, zoals het bezoek van onze
websites en de downloads, monitoren het effect van
nieuwsbrieven, evalueren bijeenkomsten, et cetera. Steeds
gericht op het optimaliseren van de dienstverlening.

Werkwijze
Governance
De hoofdthema’s of lange lijnen vormen de basis voor het
meerjarig ondersteunen en voeden van overheden met
kennis(producten en -diensten). Tegelijkertijd is het
programma flexibel ingericht om in te spelen op zich aandienende prioritaire vragen. Enerzijds door de lange lijnen
te vertalen naar de thema’s die prioriteit hebben in het
betreffende begrotingsjaar. Anderzijds door in de begroting
financiële vrije ruimte te houden om in te kunnen spelen op
de actualiteit. Het gaat daarbij altijd om generieke vraagstukken, oftewel kennisvragen die door de opdrachtgevers
worden aangemerkt als (voldoende) collectief.
Samenvattend kent het programma de volgende opbouw
en biedt op meerdere niveaus flexibiliteit:
	De lange lijnen of hoofdthema’s zoals neergelegd in
dit strategiedocument voor de jaren 2022-2025
	De actuele thema’s vastgelegd in het jaarprogramma
	Projecten als uitwerking van de thema’s in het jaar
programma
	Vrije ruimte om te kunnen inspelen op de actualiteit
(bijvoorbeeld de toevoeging van het thema Covid-19
halverwege 2020).
Voor de eventuele opname van nieuwe projectvoorstellen
wordt een duidelijk en transparant besluitvormingsproces
gevolgd. Daarover verderop meer.
De volgende organen spelen een rol in de aansturing van
het programma:
	Ambtelijk KpVV-overleg (AKO), waarin de financiers
(opdrachtgevers) zijn verenigd, opdrachtgever naar
CROW voor de uitvoering van het jaarprogramma, keurt
de verantwoording goed door middel van het jaarverslag,
prioriteert en stuurt op financiën, in het bijzonder op de
besteding van de beschikbare vrije ruimte.
	Programmaraad (PR), legt inhoudelijke prioriteiten,
beoordeelt projectvoorstellen op inhoud en adviseert
het AKO daarover.
Het jaarprogramma en jaarverslag worden aangeboden
aan de besturen van de vervoerregio’s en aan de Bestuurlijke Adviescommissie Mobiliteit (BAC) van de provincies.

Budget
De budgettering van het jaarprogramma is flexibel ingericht
zodat daadwerkelijk kan worden gestuurd. Het jaar
programma bevat een financiële raming naar thematische

3	Het systematisch goed in beeld krijgen van de mate waarin en de wijze waarop de kennisproducten worden toegepast in de werkprocessen
van de decentrale overheden en het terugkoppelen van deze inzichten naar verbeterde kennisproducten is een belangrijk speerpunt in de
strategie van CROW de komende jaren.
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Projectfinanciering
± 1.4 mln

Provincies
1.8 mln

Provincies
1.8 mln

KpVV 3.6 miljoen
MRDH
0.9 mln

MRDH
0.9 mln

VRA
0.9 mln

Projectfinanciering
± 1.4 mln

VRA
0.9 mln

Figuur 3. Samenstelling KpVV-budget

projecttitels. Daarnaast kent het programma een vrije
ruimte binnen de basisfinanciering van €3,6 miljoen,
waarvan het doel is incidentele budgetaanpassingen op te
vangen en te kunnen inspelen op de actualiteit gedurende
het begrotingsjaar. Naast de basisfinanciering kent het
programma ook projectgebonden financiering. Deze wisselt jaarlijks, maar is om en nabij de €1,4 miljoen per jaar
(zie figuur 3).
De totale omzet komt daarmee uit op ongeveer €5 miljoen
per jaar. De verwachting is dat dit zogenaamde ‘multiplier’-effect zal groeien. Door de toenemende complexiteit
van de opgaven waarvoor de (decentrale) overheden aan
de lat staan en de daaruit voortvloeiende noodzaak tot –
behalve co-creatie met diezelfde overheden – samenwerking met andere programma’s binnen en buiten CROW en
zusterkennisinstellingen, maakt dat CROW-KpVV steeds
vaker de opdracht gaat krijgen om financieel en uitvoerend
te participeren in multidisciplinaire projecten met meerdere kennisinstellingen.

Besluitvorming
Op basis van dit strategisch document stellen de opdrachtgevers een jaarprogramma op dat in samenwerking met
CROW verder wordt uitgewerkt. Dit jaarprogramma stelt
het AKO vast in het vierde kwartaal van het voorafgaande
jaar. Het jaarprogramma dient daarmee als opdrachtverlening richting CROW. Het vormt het uitgangspunt voor de
verdere uitwerking naar projecten.

jaarprogramma

AKO

opdrachtverlening

CROW

projectvoorstel

Het besluitvormingsproces voor de uitwerking van het
jaarprogramma (zie figuur 4) is als volgt:
	Het jaarprogramma bevat projecttitels met een raming
op hoofdlijnen. Het bevat ook een raming voor algemene programmakosten, communicatie en vrije ruimte.
	CROW maakt projectvoorstellen in samenspraak met de
netwerkpartners. Deze bevatten een (uitgewerkte)
raming voor het project.
	De projectvoorstellen worden voorgelegd aan de Programmaraad (PR). De Programmaraad geeft een advies
aan het AKO, gericht op de inhoudelijke kwaliteit en relevantie van het projectvoorstel. Criteria zijn:
		✓ Is de kennisvraag die wordt geadresseerd collectief
(genoeg)?
		✓ Past het voorstel binnen de inhoudelijke kaders?
		✓ Draagt het project voldoende bij aan de doelstelling?
	Per kwartaal legt de programmadirecteur de verzamelde
adviezen voor aan het AKO, met een onderbouwd voorstel voor prioritering: welke projecten gaan over tot uitvoering en welke financiële claim hoort hier bij? Bij
urgentie kan op verzoek van de programmadirecteur van
dit ritme worden afgeweken.
	Het AKO bepaalt de prioritering van de projecten en
accordeert deze. Hierbij gaat het om het maken van
transparante keuzes.
	Na vaststelling start de uitvoering.

PR

advies

AKO

goedkeuring

CROW

uitvoering

Figuur 4. Besluitvormingsproces van jaarprogramma tot projectuitvoering

3 Doelstelling en werkwijze
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Lopend

Aanpassing budget

Onvoorziene uitgaven of meevallers

Programmering

Uitvoering

Uitbreiding of inkrimping project

Nieuwe projecten

Nieuw
Figuur 5. Vier situaties voor aanwending van de vrije ruimte

Bij tussentijdse wijzigingen met betrekking tot inhoud of
budget kan de vrije ruimte worden aangewend. In de volgende situaties kan de vrije ruimte worden benut (zie figuur 5):
	In de programmering kunnen budgetten van reeds
voorziene (kwadrant linksboven) thema’s en projecten
worden aangepast onder goedkeuring van het AKO.
	Het AKO beslist over nieuwe thema’s of projecten
(kwadrant linksonder) volgens het reguliere besluitvormingsproces, dus op basis van advies Programmaraad.
	Voor onvoorziene uitgaven van lopende projecten
(kwadrant rechtsboven) heeft de programmadirecteur
het mandaat (eenmalig) tot 20% van de actuele projectbegroting de vrije ruimte aan te wenden. Bij overschrijding van deze 20% dient het AKO te besluiten. Net zo
komen meevallers ten goede van de vrije ruimte.
	Voor uitbreiding (extra werkzaamheden) van lopende
projecten (kwadrant rechtsonder) heeft de programmadirecteur het mandaat (eenmalig) tot 20% van de actuele
projectbegroting de vrije ruimte aan te wenden. Bij overschrijding van deze 20% dient altijd het AKO te besluiten.
Idem komen vrijgevallen middelen door inkrimping (of
annulering) ten goede van de vrije ruimte.

Uitvoeringsorganisatie
De uitvoering van het KpVV-programma is opgedragen
aan CROW. De programmadirecteur, ondersteund door de
programmasecretaris, stuurt de uitvoering van het programma aan, zorgt voor duidelijke voortgangsrapportages,
agendeert thema’s en projectvoorstellen in PR en AKO,
verbindt het programma met de collectieve beleids
opgaven van de decentrale overheden, initieert samen
werking met zusterkennisinstellingen en verbinding met
internationale platforms (POLIS, UITP et cetera).
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CROW weegt voortdurend af welke projecten en activiteiten door CROW worden uitgevoerd, welke in samen
werking met andere kennisinstellingen moeten worden
opgepakt en welke het best kunnen worden uitbesteed aan
derden. In alle gevallen blijft CROW verantwoordelijk voor
tijdige oplevering en kwaliteit.
De algemene werkwijze vanuit de uitvoeringsorganisatie
in haar bijdrage aan de doelstelling van het programma is
om enerzijds een portfolio van structurele producten en
diensten te leveren. Anderzijds door sensitief te zijn voor
nieuwe ontwikkelingen en daarop te reageren door in
samenwerking met onze netwerkpartners nieuwe projecten te definiëren. Essentieel daarbij is onze aanwezigheid in
de juiste overlegstructuren, zoals vakberaden, advies
commissies en regionale overleggen. Maar ook de eigen
vestiging in Utrecht speelt daarbij een belangrijke rol omdat
daar veel vertegenwoordigers van decentrale overheden
over de vloer komen door de vele overleggen die daar
plaatsvinden.
Verder is één van de voordelen van de uitvoering van het
KpVV-programma door CROW dat er synergie wordt
nagestreefd met andere programma’s en projecten die
CROW uitvoert, zoals het Fonds Collectieve Kennis (nieuwe
naam: Fonds Fysieke leefomgeving) en het Kennisprogramma Provincies (KPP). De resultaten van het KpVV-
programma krijgen daardoor een breder bereik in de
vertaling van beleid naar (richtlijnen voor) ontwerp,
beheer en uitvoering. Daarmee wordt feitelijk de gehele
beleidscyclus (opgave, ontwikkeling, uitvoering, borging
en evaluatie) bediend.

Hoewel het programma basiskennis genereert voor
decentrale overheden, betekent dit geenszins eenheidsworst. We beseffen dat ook binnen de decentrale overheden verschillende kennisbehoeften leven. Het programma
is in staat om gedifferentieerde kennisontwikkeling te
faciliteren. Dat doen we bijvoorbeeld door koplopers te
mobiliseren in community’s. Binnen zo’n community
wisselen de koplopers ervaringen en kennis uit en komen
tot projecten die we vervolgens opnemen in het werk
programma. We bieden de koplopers een podium tijdens
bijeenkomsten en congressen zodat ze hun kennis kunnen
delen met hun collega’s bij andere decentrale overheden.
Op deze wijze doen we aan kennisontwikkeling met en
voor het netwerk. Waar mogelijk en gevraagd ontwikkelen
we de innovaties door naar producten en diensten voor
‘het peloton’.
Een niet te ontkennen tendens is de toenemende behoefte
aan kennis ten aanzien van meer integrale vraagstukken.
De vertaling van die behoefte is al herkenbaar door de
hoofdthema’s of lange lijnen zoals beschreven in hoofdstuk
4. Door de complexiteit van die vraagstukken is het nog
belangrijker dan het al was deze in co-creatie op te pakken.
Het zijn vaak ook vraagstukken die regie vragen van de
overheid. Als scharnierpunt tussen de verschillende overheidslagen en door het vermogen daar praktische invulling
aan te geven, kan en wil de uitvoeringsorganisatie van dit
programma een waardevolle kennispartner zijn.
De uitvoering van het KpVV-programma krijgt in toenemende mate een meer systematisch karakter. Dat betekent
niet dat de uitvoering meer star wordt, het betekent vooral
dat CROW steeds professioneler wordt in het adresseren
van alle onderdelen van de kenniscyclus. Hierover volgt
hieronder nadere toelichting.

Vraagarticulatie
CROW-KpVV sluit aan bij landelijke en regionale overleggen
van opdrachtgevers zijnde de Vervoerregio’s en IPO en
daarnaast ook de VNG voor het mede-onderzoeken van
kennisbehoeften. Het kennisplatform legt verbindingen
tussen de vragen vanuit de verschillende overheidslagen en
verbindt kennisbehoeften met kennisontwikkeling elders
– nationaal en internationaal.

Toepassing van kennis
CROW-KpVV heeft oog voor toepassingsbevordering door
niet alleen zaken te publiceren maar nadrukkelijk ook te
faciliteren in de uitvoering. Resultaten daaruit worden weer
teruggekoppeld ter verbetering van kennisproducten (zie
ook verderop).

Kennisborging en -beheer
De ontwikkelde kennis wordt vastgelegd in kennisproducten. CROW-KpVV draagt zorg voor beheer, onderhoud,
ondersteuning en toepassingsbevordering.
In het werkveld wordt regelmatig de vraag gesteld waarom
voor producten van CROW apart moet worden betaald. Het
antwoord is dat alle producten en diensten die vanuit het
KpVV-programma worden ontwikkeld ‘gratis’ beschikbaar
zijn voor de betalende decentrale overheden. Zij hebben er
immers via de financiering van het programma al voor
betaald.
Tegelijkertijd vraagt onderhoud en beheer van de steeds
digitaler wordende kennisproducten om financiering. Om
te voorkomen dat de kosten hiervan worden betaald vanuit
het KpVV-programma, en we daarmee ongewild kannibaliseren op kennisontwikkeling, vragen we in voorkomende
gevallen een bescheiden gebruiksvergoeding aan bepaalde
partijen (adviesbureaus en onderwijsinstellingen) die niet
meefinancieren aan de voorkant. Daarmee voorkomen we
tevens ‘free ridership’ van partijen die wel mede de inhoud
van het KpVV-programma bepalen, maar niet meebetalen.

Evaluatie
CROW-KpVV evalueert zijn kennisproducten voortdurend
op actualiteit en gebruik. Hiertoe reikt CROW-KpVV
methoden aan – en past deze desgewenst toe – om
de ontwikkelde kennis te evalueren op gebruik en doorwerking in de beleidsontwikkeling en -uitvoering. De
resultaten daarvan worden besproken met de samen
werkende partijen (communities) en teruggekoppeld
naar de kennisvraag. Hieruit kan bijsturing volgen in de
doorontwikkeling van kennisproducten.

Kennisontwikkeling
CROW-KpVV ontwikkelt nieuwe kennis op verzoek van netwerkpartners en op eigen initiatief, maar (uiteraard) altijd in
samenspraak met de achterban. CROW-KpVV organiseert
kennisontwikkeling door middel van professioneel projectmanagement en zoekt bij de kennisontwikkeling zoveel
mogelijk de samenwerking (co-creatie).

3 Doelstelling en werkwijze
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4 K
 apstok en hoofdthema’s
(lange lijnen)
Het programma richt zich op de bovenste twee lagen van het
‘lagenmodel verkeer en vervoer’ (zie figuur 6), te weten:
mobiliteitsdiensten en modaliteiten. En uiteraard beschouwen we deze
in nauwe interactie met de onderste drie lagen (infrastructuur, ruimte
en energie). 5
Het traditionele lagenmodel is uitgebreid met de laag ‘energie’ om
duidelijk te maken dat de interactie tussen mobiliteit en energie cruciaal
is in het welslagen van de transitie naar duurzame mobiliteit als
onderdeel van een duurzame samenleving.

5	Die interactie heeft behalve een inhoudelijke insteek ook de intentie om verschillende programma’s met elkaar te verbinden. Zo kan door
KpVV gefinancierde ontwikkelde kennis voor nieuwe beleidsontwikkeling (bijvoorbeeld knooppuntontwikkeling) uiteindelijk uitmonden in
richtlijnen en aanbevelingen ten aanzien van de inrichting van infrastructuur (bijvoorbeeld inrichting van een bepaalde typologie hub) die
kan worden gefinancierd vanuit FCK.
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De hoofdvragen die het programma tracht te
beantwoorden, zijn de volgende:
	Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het mobiliteits
systeem functioneert als één samenhangend systeem?
We vatten deze opgave samen met de term ‘systeem
integratie’. Dit lijkt een doelstelling die geheel is gericht
op de reiziger, maar ze gaat veel verder, immers we
hebben te maken met maatschappelijke opgaven die
enerzijds randvoorwaardelijk zijn voor mobiliteit, maar
veel vaker om een bijdrage vragen vanuit mobiliteit.
	Hoe kunnen we in het nastreven van systeemintegratie,
de maatschappelijke opgaven adresseren die zich aandienen ten aanzien van ruimte, duurzaamheid, veiligheid,
bereikbaarheid, sociale inclusie? De maatschappelijke
opgaven zijn in dit programma vertaald naar een aantal
hoofdthema’s. Zie hierna.
	Wat is ervoor nodig om de verschillende modaliteiten op
orde te brengen en geschikt te maken als eigenstandige
modaliteit, maar ook om ze optimaal op elkaar te laten
aansluiten? De modaliteiten voetganger, fiets, collectief
vervoer en (deel)auto krijgen grote aandacht binnen het
programma onder de hoofdthema’s ‘actieve mobiliteit’,
‘publieke mobiliteit’ en ‘(gemotoriseerde) individuele
mobiliteit’.
	Hoe speelt de interactie tussen de verschillende niveaus
in het lagenmodel (mobiliteitsdienst, modaliteit, infrastructuur, ruimte – en energie als extra laag in figuur 6)
een rol bij de systeemintegratie en hoe moet deze
worden vormgegeven?
Uiteindelijk gaat het om het behoud en verbetering van
een duurzame, veilige, gezonde en economisch vitale
samenleving. De voortschrijdende technologie maakt
slimme mobiliteit mogelijk, maar brengt ook nieuwe uit
dagingen met zich mee (privacy, security, standaardisatie,
publiek-private samenwerking). Een en ander leidt tot het
overzicht in figuur 7 op de volgende pagina. Aan de linkerkant (blauw) staan de hoofdthema’s als uitwerking van de
maatschappelijke opgaven ten aanzien van duurzaamheid,
ruimtegebruik, interconnectiviteit en digitalisering (leidend
tot smart cities), verkeersveiligheid, inclusiviteit en bereikbaarheid. Aan de bovenzijde (grijs) staan de drie modaliteitsgerelateerde hoofdthema’s, te weten: actieve mobiliteit, publieke mobiliteit en (gemotoriseerde) individuele
mobiliteit. Een aantal onderwerpen is programmadoor
snijdend (groen) en komen als aspect overal terug:
gedrag(sbeïnvloeding), data(gedreven beleidsontwikkeling)
en transitie(kennis).
Voor de keuze van de hoofdthema’s die de komende vier
jaar het geraamte vormen van het programma, met de
mogelijkheid om dit van jaar tot jaar te verbijzonderen, is

4 Kapstok en hoofdthema’s (lange lijnen)

Figuur 6. Lagenmodel verkeer en vervoer

aansluiting gezocht bij de beleidsprogramma’s van de
koepelorganisaties, strategische nota’s van het ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat, rapporten van collega-
kennisinstellingen en signalen die uit onze omgeving
komen. In dit hoofdstuk benoemen we de hoofdthema’s,
met korte illustraties van activiteiten die CROW-KpVV gaat
ondernemen. De uitwerking van de hoofdthema’s gebeurt
in de jaarprogramma’s, waarvoor de hoofdthema’s als het
ware de kapstok vormen.



15

Actieve Mobiliteit

Publieke Mobiliteit

(Gemotoriseerde)
individuele
Mobiliteit

Duurzame Mobiliteit
Ruimte en Mobiliteit
Slimme Mobiliteit

g
dra
Ge
ta
Da sitie
n
Tra

Verkeersveiligheid
Inclusieve Samenleving
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Figuur 7. De (negen) lange lijnen in het KpVV-programma: zes integrale hoofdthema’s (links) plus
drie modaliteitsgerelateerde hoofdthema’s (boven), aangevuld met drie programmadoorsnijdende onderwerpen (diagonaal)

We werken de hoofdthema’s hieronder uit met als centrale
punten: de opgave die er ligt voor de (decentrale) over
heden en de kennisbijdrage die vanuit het KpVV-
programma wordt gevraagd of is gewenst.

	Het vertalen van die informatie (in samenwerking met de
betrokken beleidsmedewerkers) naar handelingsperspectief. Hiermee wordt feitelijk transitiekennis vertaald
naar de praktijk via zogenaamde reflexieve monitoring.

Duurzame Mobiliteit
Het Klimaatakkoord en het werken aan datgene waar je
invloed op hebt zoals het terugbrengen van de CO2-
reductie vergt veel van overheden. Op het gebied van
mobiliteit worden de opgaven neergelegd in zogenaamde
Regionale Mobiliteitsprogramma’s (RMP’s). Hier dient zich
een complex sturingsvraagstuk aan (regie, overzicht,
doorvertaling CO2-doelstelling, samenspel met andere
domeinen), dat vooral in de politieke arena moet worden
beslecht.
De kennisbijdrage vanuit het KpVV-programma bestaat
vooral uit verschillende vormen van monitoring en ook uit
proceskennis:
	Proceskennis richt zich op vragen als: hoe organiseer je
een RMP, welke aansturing hoort daarbij, hoe vertaal je
landelijke doelstellingen naar regionale schaal, hoe
voorkom je dat een RMP een papieren werkelijkheid
wordt, et cetera. Voor een beschrijving van het type
proceskennis dat we vanuit KpVV bijdragen, verwijzen
we naar de aparte beschrijving verderop onder het kopje
Transitie.
	Het aanreiken van kennis over mogelijke effecten van
maatregelen (ex ante).
	Het in samenhang aanreiken van monitoringsinformatie
(ex post).
	Het duiden van die informatie.
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Beleidskader
	
Klimaatakkoord
	
Schone Lucht Akkoord
	
Aanpak Stikstof
	
Omgevingswet
	
Regionale energiestrategie
	
Nationale Omgevingsvisie
	
Bestuursakkoord Zero Emissie Busvervoer

Ruimte en Mobiliteit
Ontwikkelingen in de ruimtelijke structuur van steden en
regio’s als gevolg van verstedelijking, woningbouw en het
mobiliteitssysteem hebben grote gevolgen voor de bereikbaarheid van voorzieningen, de milieubelasting en leefbaarheid. De opgave van 1 miljoen woningen erbij tot 2030
is enorm en die vraagt ook verbinding van de thema’s
ruimte en mobiliteit. De ‘strijd om de ruimte’ is waar het om
gaat de komende jaren. Het verkeers- en vervoersysteem
legt direct en indirect een enorme claim op de openbare
ruimte. Als ruimte moet worden geboden aan andere ontwikkelingen in de openbare ruimte dan betekent dat een
verandering in de manier waarop verkeer en vervoer wordt
gefaciliteerd. Denk hierbij aan een thema als parkeren.

We zien de ontwikkeling dat in de stedelijke omgeving het
domein van de auto kleiner wordt ten gunste van meer
actieve mobiliteit als lopen en fietsen en van het openbaar
vervoer. De auto zal regelmatig buiten de stad worden
opgevangen. Hier komt de ontwikkeling van knooppunten
in beeld en het aanbieden van deelmobiliteit op dit soort
locaties. De koppeling met energie is daarbij essentieel,
enerzijds om elektrisch vervoer te kunnen faciliteren maar
ook andersom, om knooppunten als buffers in het energiemanagement een plek te geven.
Het komen tot koppeling van (beleids-)thema’s krijgt door
de komst van de ‘integrale’ Omgevingswet een extra
impuls. Deze wet helpt om op visie- en planniveau kwaliteiten toe te kennen aan gebieden en daarvoor de juiste
randvoorwaarden voor ontwikkeling te scheppen. De wet
vormt een kader en aanjager voor de afstemming tussen en
samenwerking op verschillende niveaus.
De activiteiten in het KpVV-programma richten zich bij dit
thema op het stimuleren van een integrale aanpak, denk
aan het STOMP-concept als denkwijze hoe je die integrale
mobiliteit kunt aanpakken (waarbij dat concept geen vrijbrief is voor alleen de voetganger en de fietser). Ruimte en
mobiliteit gaat over meerdere thema’s heen, zoals bijvoorbeeld MaaS, deelmobiliteit en hubs. Dit alles komt in verschillende deelprogramma’s terug vanuit de ruimtelijke
behoefte.
De kennisbijdrage vanuit het KpVV-programma betreft:
	Bouwstenen en concepten voor een toekomstbestendig
mobiliteitssysteem
	Input voor de ‘strijd-om-de-ruimte-discussie’
	Ondersteuning van de decentrale overheden om de
brede blik op mobiliteit en ruimte te verkrijgen en/of te
behouden
	Werken aan nieuwe ontwerpprincipes (onder andere via
de inzet van serious gaming)
	Entameren van discussies en gedachtevorming op de
juiste plekken.
De activiteiten zijn niet alleen gericht op aanpak van
bestaande knelpunten maar vooral op het voorkomen van
nieuwe!

Beleidskader
	
Thuis in de toekomst, NEPROM
	
Nationaal programma landelijk gebied

4 Kapstok en hoofdthema’s (lange lijnen)

Slimme Mobiliteit
Hoewel slimme mobiliteitsdiensten vaak ontstaan vanuit de
private sector, zijn er publieke waarden (maatschappelijke
doelstellingen) die moeten worden geborgd. Daarnaast zijn
er vormen van slimme mobiliteit, die publiek-private
samenwerking vragen. De meest spraakmakende voorbeelden zijn ‘smart traffic management’ (integraal verkeersmanagement) en platformdiensten als Mobility as a
Service (MaaS). Slimme mobiliteit draagt bij aan de maatschappelijke doelstellingen. Daarvoor is visie nodig op
(duurzame) mobiliteit, netwerken en corridors. De over
heden werken samen aan slimme mobiliteit binnen de
Krachtenbundeling Smart Mobility. Dit is een meerjarenprogramma waarvan CROW-KpVV het kennismanagement
uitvoert.
De kennisbijdrage vanuit het KpVV-programma betreft:
	Stimulering en facilitering van publiek-private kennis
uitwisseling
	Ex-ante inzicht verschaffen in beleidseffecten van
slimme mobiliteit
	Vertaling van publieke waarden in praktisch toepasbare
richtlijnen (bijvoorbeeld MaaS-waardige concessie
teksten openbaar vervoer, Handboek Integraal Verkeersmanagement) en standaarden. Hier ligt een verbinding
met andere programma’s binnen CROW zoals Fonds
Fysieke Leefomgeving (FFL) en het Kennisprogramma
Provincies (KPP).
	Ondersteuning van decentrale overheden bij hun digitaliseringsopgave (onder andere gedefinieerd in de vorm
van 15 datasets die op orde moeten zijn).
	Ondersteuning bij de opschaling van experimenten
door daarvoor methodieken in te zetten (bijvoorbeeld
Summalab).

Beleidskader
	
Kamerbrief Smart Mobility, Dutch Reality
	
Mobility as a Service: regionale pilots
	
G ezamenlijke ambities en samenwerkingsprincipes voor Smart Mobility, Dutch
Reality
	
Intentieverklaring Krachtenbundeling
Smart Mobility, 4 oktober 2018
	
Website van de digitale overheid
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Verkeersveiligheid
De uitvoering van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid
2030 is gaande. Eind 2021 zijn regionale risicoanalyses en
uitvoeringsprogramma’s door het merendeel van de
overheden opgesteld. Het terugbrengen van verkeersslachtoffers (naar nul in 2050) is en blijft het hoogste doel
en in Nederland gaan we dat monitoren aan de hand van
belangrijke (tussen)indicatoren (SPI’s) zoals een veilige
infrastructuur en aspecten als snelheid en het zijn van een
veilige verkeersdeelnemer. Het Kennisnetwerk SPV neemt
het grootste deel van de kennisactiviteiten rondom deze
aanpak voor zijn rekening en werkt samen met onder
andere de Taskforce Verkeersveiligheidsdata, CROW en
ook met CROW-KpVV en CROW-Fietsberaad.
De kennisbijdrage van het KpVV-programma betreft:
Kennis over gedrag in het verkeer.
	Kennis over verkeerseducatie en voorlichting ter
vergroting van de effectiviteit van interventies. Processen
rond het kwalitatief toetsen van producten waarvan het
resultaat zichtbaar is in de toolkit verkeerseducatie en
het project op Weg naar Effectieve VERkeerseducatie
(WEVER) vormen hier de basis voor.
	Het aandacht geven aan verkeersveiligheid in projecten
van alle deelthema’s zoals fiets, voetganger, slimme
mobiliteit et cetera.
	Samenwerking in de vraagarticulatie en uitwerking daarvan met andere onderdelen van CROW als het gaat om
bijvoorbeeld de vertaling naar richtlijnen voor weg
ontwerp.

Beleidskader
	
Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030
	
L andelijk actieplan Verkeersveiligheid
2019-2021
	
Startakkoord bij Strategisch Plan Verkeersveiligheid
	
EU Road Safety Policy Framework 20212030 - Next steps towards “Vision Zero”

Inclusieve Samenleving
Er zijn ruim twee miljoen mensen met een beperking in
Nederland. Toegankelijkheid en de mogelijkheid om je te
verplaatsen wordt als een belangrijke voorwaarde gezien
voor deelname aan de samenleving. Hieraan valt nog veel
te verbeteren, niet alleen aan voertuigen, haltes en
stationslocaties, maar ook bijvoorbeeld aan specifieke
reizigerswensen zoals goede reizigersinformatie en
looproutes in de openbare ruimte.
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Bewust verplaatsen binnen één systeem

Met de vaststelling van het VN-verdrag ‘Rechten voor
mensen met een beperking’ in 2016 wil Nederland mensen
met een beperking dezelfde kansen bieden als andere
burgers, bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit en openbare ruimte. Een toekomstbestendig mobiliteitssysteem gaat
uit van waarden als voldoende kwaliteit, toegankelijkheid
(fysiek, financieel) en bereikbaarheid/betaalbaarheid.
Toegankelijkheid gaat niet alleen over de fysieke wereld maar
ook over een thema als vervoersarmoede dat maatwerk
vergt omdat het op het platteland anders uitpakt dan in de
stad. Bij publiek (openbaar) vervoer komt toegankelijkheid
nadrukkelijk aan de orde in de Contourennota Toekomstbeeld OV 2040 waarin (actie 17) het streven staat naar
volledig toegankelijk openbaar vervoer.
Een centrale vraag vanuit het KpVV-programma gaat over
hoe we het verkeer en vervoer in het landelijk gebied op
een slimme en efficiënte manier kunnen organiseren, in
samenwerking met andere partijen. We bouwen hierbij
voort op initiatieven die eerder zijn ingezet zoals de
Kennisalliantie Landelijk Gebied met partijen als Platform31,
KiM en Rijksuniversiteit Groningen die samenwerkte met
een aantal grotere plattelandsgebieden.
De kennisbijdrage vanuit het KpVV-programma betreft:
	Het faciliteren van een Kennisnetwerk Toegankelijkheid
waarbinnen de drie pijlers kennisontwikkeling, -uitwisseling en -borging centraal staan.
	De kennisontwikkeling toespitsen op aspecten als de
relatie toegankelijkheid en Shared Space en een thema
als toegankelijke mobiliteitshubs.
	Een netwerk opzetten voor kennisontwikkeling en -uitwisseling rond mobiliteit in het landelijk gebied (vanuit
het thema vervoersarmoede).

Beleidskader
	
Rechten voor mensen met een beperking,
VN-verdrag Handicap
	
Programma Onbeperkt meedoen,
ministerie van VWS
	
Vitaal platteland: de kracht van platteland
benutten, CROW/Platform31
Interbestuurlijk Programma Vitaal
Platteland (IBP VP)

Integrale Bereikbaarheid
De Raad voor de leefomgeving en Infrastructuur (Rli) heeft
in 2021 advies uitgebracht met de titel Naar een integraal
bereikbaarheidsbeleid. Centraal in het advies staat een
pleidooi om bereikbaarheid niet meer uitsluitend te
beschouwen als een capaciteitsvraagstuk van infrastructuur, maar als onderdeel van ‘brede welvaart’, een abstract
begrip dat zich moeilijk laat operationaliseren. Dat hoeft
ook niet in één keer, er zitten namelijk stappen tussenin,
zoals figuur 8 met de matroesjka’s uit het Rli-advies laat
zien. Van links naar rechts wordt het begrip ‘bereikbaarheid’
steeds integraler.

modaliteit mobiliteit bereikbaarheid ruimtelijke duurzame
brede
kwaliteit ontwikkeling welvaart

Figuur 8. Bereikbaarheid als matroesjka’s: van capaciteitsknelpunten
per modaliteit (links) naar een benadering als onderdeel van
brede welvaart.
Bron: Naar een Integrale Kijk op Bereikbaarheidsbeleid, Raad
voor Infrastructuur en Leefomgeving (2021)

Met het hoofdthema Integrale bereikbaarheid zet het
KpVV-programma in op een verbreding van het gedachtegoed, samen met de decentrale overheden. Dat gebeurt
onder andere door bereikbaarheid te beschouwen vanuit
gebieden (en dus niet vanuit infrastructuur), vanuit doelgroepen (bereikbaarheid verschilt per type reiziger) en
ketenmobiliteit (modaliteiten in samenhang bekijken).
Gepoogd wordt de integrale bereikbaarheid te operatio
naliseren in bestaand instrumentarium. Dit kan bijvoorbeeld door nieuwe routines (software, modules) die zijn
ontwikkeld in een open omgeving beschikbaar te stellen
aan alle overheden en hun adviseurs.
Binnen dit hoofdthema wordt ook gewerkt aan het
integraal en gebiedsgericht ontwerpen van Betalen naar
Gebruik. Dit kan een waardevolle bijdrage leveren aan
duurzame bereikbaarheid en meerdere maatschappelijke
doelstellingen.

4 Kapstok en hoofdthema’s (lange lijnen)

De kennisbijdrage vanuit het KpVV-programma op dit
thema betreft:
	Opzet en onderhoud van een leeromgeving, waarbinnen
decentrale overheden, wetenschappers en adviseurs
werken aan de invulling en operationalisering van
integrale bereikbaarheid.
	Opzet van een open modelomgeving waar nieuwe
routines kunnen worden ontwikkeld en voor algemeen
gebruik ter beschikking worden gesteld. Deze omgeving
wordt opgezet in samenwerking met Rijkswaterstaat.
	Een aantal kennisproducten. Te denken valt aan een
standaard over doelgroepen, inclusief de bijbehorende
(relatieve) weerstandsinstellingen ten behoeve van
modeldoorrekeningen.
	Ontwikkeling (in co-creatie) van een of meerdere regionale beprijzingsstelsels die op gebiedsniveau bijdragen
aan een integrale afweging van maatschappelijke doelstellingen. Zo’n beprijzingsstelsel kan als inspirerend
voorbeeld dienen voor andere regio’s, maar biedt ook
handvatten voor de beleidsvraag wat landelijk en wat
regionaal moet worden geregeld.

Beleidskader
	
RLI-advies: Naar een integrale kijk op
bereikbaarheidsbeleid
	Adviesnotitie van IPO-AAC: Betalen naar
Gebruik. Hoe willen provincies (auto)
mobiliteit belasten & beprijzen?

Actieve mobiliteit
Onder actieve mobiliteit verstaan we de verplaatsingen van
de voetganger en de fietser. Het belang van actieve mobiliteit
is in de periode van Covid-19 meer erkend. Daarom wordt er
meer beleid op ingezet, met name op de voetganger.
Voetganger
CROW is partner in het Platform Ruimte voor Lopen, een
samenwerking van meer dan 30 organisaties en professionals die willen bijdragen aan meer ruimte voor lopen in
Nederland.
Het platform maakt het gezamenlijk belang van lopen
zichtbaarder, vergroot en verbindt de kennis over lopen en
deelt goede voorbeelden. Het biedt een plek voor uitwisseling en samenwerking.
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Beleidskader
	
Nationaal Preventieakkoord
	
Sportakkoord
	
VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
	
Naar een gezonde stad te voet, College
van Rijksadviseurs
	
Platform Ruimte voor lopen
	
Agenda Ruimte voor Lopen (Partners Platform Ruimte voor Lopen)
	
Citydeal Ruimte voor lopen

Fiets
Het belang van de fiets als gezond en duurzaam vervoermiddel staat niet ter discussie, de opgave zit meer in de
verdere wasdom van de modaliteit fiets, dat wil zeggen:
	de fietsfamilie wordt steeds uitgebreider en meer divers.
Hoe passen we haar in het straatbeeld in, vooral in
stedelijk gebied?
	hoe kan de fiets onderdeel uitmaken van een samen
hangend mobiliteitssysteem?
Het Fietsberaad speelt een belangrijk rol in de articulatie en
uitvoering van de kennisagenda en besteedt veel aandacht
aan borging en verspreiding van kennis naar de fietscommunity. De kennisproducten van het Fietsberaad zijn zeer gewild,
niet in de laatste plaats door kleine(re) gemeenten. De opgave
voor het Fietsberaad zit in de verbinding van de verschillende
agenda’s (Tour de Force, Nationaal Toekomstbeeld Fiets) en
de vertaling daarvan naar kennisproducten. Ook de verbinding met de wetenschap (innovatie) en Dutch Cycling
Embassy (internationaal) is belangrijk om de kennisagenda te
blijven voeden. In deze verbinding en vertaling ligt een
belangrijke potentiële toegevoegde waarde voor het Fietsberaad. Daarmee voorkomt het Fietsberaad tevens dat slijtage
optreedt ten aanzien van de kwaliteit van de programmering
doordat deze vaak in een gesloten netwerk plaatsvindt.
De kennisbijdrage vanuit het KpVV-programma betreft:
	Opzet en uitvoering van een kennisprogramma Fiets
waarbij de verschillende strategische agenda’s worden
vertaald naar één samenhangende kennisagenda. In de
nabije toekomst wordt deze wellicht verbreed naar een
kennisprogramma Actieve Mobiliteit.
	Kennismanagement Ruimte voor Lopen: kennis vergroten, verspreiden en onderling delen.
	Kennisprogramma Voetgangers: een aantal deelprojecten gericht op het vergroten van kennis of het samenbrengen van partijen.
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Bewust verplaatsen binnen één systeem

	De strategisch agenda’s worden vertaald naar één
samenhangende kennisagenda.
	Kennisuitwisseling en kennisborging op het thema Fiets
in samenwerking met de ‘fiets-community’.

Beleidskader
	
Tweede Etappe van de Tour de Force
	
Uitvoeringsprogramma bij Tweede Etappe
vanuit Tour de Force
	
Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030
	
Innovatieprogramma Fietsparkeren
	
Bestuursakkoord fietsparkeren bij stations
	
Intentieverklaring Fietsdata

Publieke Mobiliteit
Publieke Mobiliteit omvat alle vormen van mobiliteit die
door de overheid worden georganiseerd en (deels) betaald.
Vaak gebeurt dat in de vorm van concessies (openbaar
vervoer) of contracten (doelgroepenvervoer). Publieke
Mobiliteit gaat verder dan alleen ov en doelgroepenvervoer.
Zo kan ook deelmobiliteit onderdeel uitmaken van Publieke
Mobiliteit vanuit de gedachte dat de overheid moet zorgen
voor een minimaal voorzieningenniveau om bijvoorbeeld
het buitengebied bereikbaar te houden en omwille van
sociale inclusiviteit. Publiek vervoer vraagt in toenemende
mate om een positie binnen de maatschappelijke opgaven.
Net als bij alle modaliteitsgerelateerde hoofdthema’s betekent dit binnen het KpVV-programma om verbinding met
de integrale hoofdthema’s.
Collectief Vervoer vormt al sinds jaar en dag een van de
dragende pijlers van het KpVV-programma. De benaming is
doorgaans de verzamelnaam voor doelgroepenvervoer en
openbaar vervoer. Een belangrijk leidend document voor
het openbaar vervoer is Contouren Toekomstbeeld OV
2040. Het beschrijft de toekomstige ambities, ten aanzien
van de ontwikkeling van hoogwaardige systemen zoals Bus
Rapid Transit (BRT), maar vooral ten aanzien van de voorziene investeringen in railinfrastructuur. Daarbij horen ook
knooppunten ten behoeve van het faciliteren van de overstap op andere vervoerwijzen (ketenmobiliteit), een onderwerp dat binnen KpVV veel aandacht krijgt binnen het
hoofdthema Ruimte en Mobiliteit. Het KpVV-programma
brengt op deze terreinen veel basisinformatie voort, zoals
de OV-Klantenbarometer, De Staat van het regionale ov,
Dashboard Deur tot Deur, Monitoring TBOV 2040. Maar
ook het ontwikkelen van standaard besteksteksten voor
concessies (bijvoorbeeld op het gebied van MaaS) en het
bijdragen aan standaard informatievoorziening (MIPOV)
kan worden beschouwd als onderdeel van de basis

informatievoorziening. Het op orde houden daarvan
vraagt relatief veel budget, temeer omdat de informatie
steeds meer in digitale vorm wordt gepubliceerd. Er is een
toekomst denkbaar waarbij de financiering van deze basis
activiteit meer buiten het KpVV-programma komt te liggen
of waar deze activiteit veel meer in samenwerking met
andere partijen gebeurt (bijvoorbeeld met het Samen
werkingsverband Decentrale OV-autoriteiten – DOVA –
waarmee al een nauwe samenwerking bestaat onder de
titel OV-campus). Dat betekent dat het programma zich
meer kan richten op duiding van de basisinformatie, conform de wens van de decentrale overheden. De basisinformatie richt zich nu nog vooral op het openbaar vervoer, dit
zal komende jaren worden verbreed naar publiek vervoer.
Ook zal het Dashboard Deur tot Deur zich meer ontwikkelen tot een monitor voor ketenmobiliteit en minder gericht
zijn op ov.
De kennisbijdrage vanuit het KpVV-programma betreft:
	Op orde houden van de basisinformatie voor zover deze
de beleidsontwikkeling ondersteunt (met inachtneming
van de eerder aangehaalde nuancering).
	Toevoeging van betekenis aan die informatie (een ontwikkelingsopgave) resulterend in een aantal nieuwe
kennisproducten.
	Verbinden van collectief vervoer (publiek vervoer) aan
de integrale thema’s (bijvoorbeeld Staat van Duurzame
Mobiliteit).
	Leveren van direct toepasbare kennisproducten gericht
op optimalisatie van de kwaliteit van publieke mobiliteit
en het stimuleren van innovatie.
	Leveren van direct toepasbare kennisproducten voor
het aan- en inbesteden van openbaar vervoer variërend
van standaardteksten (zoals voor MaaS in ov-concessies) tot een voorstel voor standaardindeling van de
aanbestedingsdocumenten.

Beleidskader
	
Contouren Toekomstbeeld OV 2040
	
Vernieuwingsagenda Iedereen Onderweg
	
Actieagenda de Sprong
	
Bestuursakkoord Zero Emissie Bus

(Gemotoriseerde) Individuele Mobiliteit
“Het maatschappelijk en economisch belang van de auto is
en blijft groot. Met de auto wordt circa 80% van de landgebonden kilometers afgelegd en zo’n 60 tot 70% van de
woon-werkreizigers naar de vijf grootste steden gaat met
de auto. De auto wordt hoog gewaardeerd door gebrui-

4 Kapstok en hoofdthema’s (lange lijnen)

kers. Vooral vanwege het comfort, de flexibiliteit en de
snelheid. De auto geeft de vrijheid om te gaan en staan
waar je wilt. Het biedt de flexibiliteit meerdere bestemmingen in één reis te combineren, personen of goederen
mee te nemen en te reizen in je eigen comfortabele
ruimte. De automobiliteit zal in de toekomst eerder toenemen dan afnemen. Dit blijkt uit de rapporten van het
Kennisinstituut voor Mobiliteit (KiM). Het is daarom goed
om te zien dat het wagenpark steeds schoner, veiliger en
comfortabeler wordt. Inzet is in 2030 alleen nog emissievrije personenauto’s te verkopen.” (uit: Toekomstperspectief automobiliteit 2040, ministerie van IenW).
Hoewel de auto van de toekomst duurzaam is, zal ze
blijven zorgen voor files. Zeker als de prijs per kilometer
heel laag wordt zoals het geval is bij elektrische auto’s,
zal er géén vanzelfsprekende beperkende druk zijn op
het gebruik van de auto. De auto zal steeds meer worden
geweerd uit de stad en worden opgevangen op knooppunten en mobiliteitshubs buiten de stad (zie ook Ruimte
en Mobiliteit). Daar kan worden overgestapt op andere
modaliteiten, waaronder de fiets en het openbaar vervoer, maar ook op allerlei vormen van (gemotoriseerde)
deelmobiliteit (step, scooter, et cetera). De (deel)auto
mag nog steeds de stad in, maar alleen tegen betaling.
De snelwegen verbinden de grote hubs aan de randen
van de stad, zoals de spoorlijnen dat al decennia doen
voor de grote knooppunten in het centrum. Kortom, ook
de auto zal steeds meer onderdeel gaan uitmaken van
een geïntegreerd mobiliteitssysteem en minder als alles
bepalend stand-alone-systeem worden beschouwd.
De kennisbijdrage van het KpVV-programma betreft:
	Aanleveren van bouwstenen voor een duurzaam
mobiliteitssysteem waarin de auto (van de toekomst)
een prominente plaats inneemt. Vooral het ruimte
gebruik van gemotoriseerde individuele mobiliteit
wordt een uitdaging. Dat betekent dat we moeten
nadenken over alternatieve vormen van gebruik
(van bezit naar gebruik), zoals autodelen. Dat groeit
weliswaar gestaag, maar staat als concept nog in de
kinderschoenen.
	Aanlevering van kennis(producten)/bouwstenen over
de energievoorziening, vooruitlopend op de uitdaging
om die niet alleen ‘well to wheel’, maar in toenemende
mate ‘tank to wheel’ te beschouwen.
	Energiemanagement, oftewel: welke rol kan of moet
de auto van de toekomst spelen in het evenwicht
tussen vraag en aanbod naar elektriciteit?
	Concipiëren (door experimenteren) van regionale
beprijzingsstelsels (betalen naar gebruik), inclusief
alternatieve vormen van parkeerbeleid.
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	Concipiëren van nieuwe concepten voor stadsdistributie,
dat door de toenemende pakketverzorging (door online
winkelen) een wildernis dreigt te gaan worden als we niet
tijdig nadenken over alternatieve concepten. Nu nog is
de pakketverzorging een relatief klein aandeel (enkele
procenten) binnen de logistiek, maar lokaal zal de
stadsdistributie in toenemende mate last gaan bezorgen.
	Onderzoek (voortzetting) naar de interactie tussen infrastructuur en autonoom rijden (verschillende levels).

Beleidskader
	
Toekomstperspectief automobiliteit 2040
	
Schets mobiliteit naar 2040: veilig,
robuust, duurzaam

Naast de zes integrale thema’s en de drie modaliteiten
benoemen we hieronder de drie programmadoorsnijdende
onderwerpen: gedrag, data en transitie.

Gedrag
Het thema mobiliteit is doorspekt van menselijk gedrag.
We zijn continu in interactie met elkaar en onze omgeving
als we ons verplaatsen. We zouden graag willen dat ons
gedrag een gevolg is van bewuste keuzes die uitgaan van
bijvoorbeeld duurzaamheid, veiligheid en het kiezen van de
meest optimale reis. De praktijk wijst vaak anders uit. De
mens is geen rationele beslisser, waardoor beleidsmakers

en verkeerskundigen er alles aan doen om ons gedrag
zowel bewust als onbewust te beïnvloeden. Zij zijn uit
eindelijk allen gedragsveranderaars! En we hebben het
hierbij niet alleen over maatregelen zoals voorlichting,
educatie en handhaving maar juist ook over de aanleg van
infrastructuur, het instellen van VRI’s et cetera, vaak hele
effectieve maatregelen om ons tot gewenst gedrag te
verleiden. Vanuit alle thema’s is aandacht voor dit aspect.
Of het nu gaat om hoe de mens zal reageren op de zelf
rijdende auto, het stimuleren van bepaalde vervoerwijzen,
het vergroten van verkeersveilig gedrag of het doordenken
hoe bepaald beleid zal uitpakken voor gedrag van bepaalde
doelgroepen (denk aan Shared Space en de gevolgen voor
mensen met een beperking).
De kennisbijdrage vanuit het KpVV-programma betreft:
	Verbinding van gedragsaspecten met alle integrale
thema’s. De ene keer wat explicieter dan de andere keer.
Vanuit verkeersveiligheid heeft het programma een
positie verworven op het gebied van kennis over
bijvoorbeeld de kwaliteit van verkeerseducatie.
	Samenwerking met CROW als het gaat om generieke
gedragskennis in de vorm van uitgaven en cursussen.
In samenhang hiermee bieden we generieke kennis
digitaal aan op de vanuit het KpVV-programma
opgezette website rondom mobiliteit en gedrag.
	Verspreiding van fundamenteel gedragsonderzoek.
Het onderzoek laten we graag over aan andere partijen
(wetenschap) waar we graag mee samenwerken om de
kennis collectief te delen.

Digital Twin

Automated services

Smart Cities

Informatie over objecten gedurende hun
levencyclus zijn beschikbaar in de vorm
van linked data, zodat (semantische)koppelingen tussen databronnen kunnen
worden gemaakt. het gaat om ‘gestolde’
kennis zoals:
• Beschrijving
• Kenmerken
• Kwaliteitseisen

Objecten zijn via sensoren aangesloten
op Io T en leveren een schat aan data
over gebruik en toestand.
Gecombineerd met andere (big) data
levert dit allerlei geautomatiseerde
diensten, zoals advanced asset
management.

Mens en object zijn voordurend on-line.
De ruimtelijke omgeving opereert
sterk datagedreven en interacteert
intensief met de mens. Data komen
overal vandaan en zorgen – via AI –
voor een slimme functionering
van de samenleving.

Figuur 9. Digitale tweeling (digital twin) als cruciale onderlegger voor geautomatiseerde diensten (automated services) en uiteindelijk slimme
steden (smart cities), waarvan slimme mobiliteitsdiensten (smart mobility) onlosmakelijk onderdeel van uitmaken.
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Data
De exponentiële groei in de beschikbaarheid van enorme
hoeveelheden data, en de onbegrensd lijkende technologische mogelijkheden op het gebied van data-analyse en
kunstmatige intelligentie creëert allerlei vormen van nieuwe
dienstverlening. Op basis van digitale versies van alle objecten in de openbare ruimte (zogenaamde ‘digital twins’) en
‘internet of things’ waar geautomatiseerde routines mogelijk zijn omdat objecten voortdurend online zijn, leidt dit tot
zeer hoogwaardige dienstverlening voor de mens (mens en
object zijn voortdurend verbonden via het internet). Een
dergelijke maatschappij wordt aangeduid met ‘slimme stad’
(zie figuur 9). Onlosmakelijk onderdeel daarvan vormt
slimme mobiliteit (zie boven).
De kennisbijdrage vanuit het KpVV-programma betreft:
	Ondersteuning van de decentrale overheden met hun
digitaliseringsopgave, onder andere verwoord in 15
datasets.
	Aggregatie en vertaling van data naar informatie
waarmee de overheid datagedreven mobiliteitsbeleid
kan ontwikkelen en toepassen.
	Ondersteuning van de totstandkoming van data
standaarden en beheer door CROW.

Transitie
Bij de kennis die vanuit KpVV wordt voortgebracht hoort ook
proceskennis om de decentrale overheden te ondersteunen
bij het realiseren van hun maatschappelijke opgaven. Deze
zijn in dit hoofdstuk voor het domein mobiliteit vertaald naar
een aantal hoofdthema’s (lange lijnen). Het organiseren en
uitvoeren van de succesvolle processen gaat in eerste
instantie over competenties en vaardigheden. En natuurlijk is
CROW-KpVV geen organisatieadviesbureau. Desalniettemin
proberen we de decentrale overheden met proceskennis te
ondersteunen en dat doen we aan de hand van de driehoek
in figuur 10.

	We dragen transitiekennis over die elders – vooral in
wetenschappelijke kring – wordt ontwikkeld en proberen deze toepasbaar te maken voor decentrale over
heden. Het gaat over vraagstukken als: hoe creëer ik als
beleidsmedewerker experimenteerruimte, zodat ik
buiten de dagelijkse politieke drukte nieuw beleid kan
ontwikkelen? En in het verlengde daarvan: hoe richt ik
een transitiearena in opdat ik ook inbreng van nieuwe
partijen krijg en niet vastzit aan de bekende inzichten
van de traditionele partijen? En hoe kunnen kleinere
gemeenten met beperkte middelen en capaciteit
bijdragen aan de transitie?
	Hoe richt ik programmatisch werken in? Een programma
is geschikt voor het nastreven van complexe doelstellingen die niet langs de lineaire weg van een project kan
worden bereikt. Bovendien biedt een programma een
goed vehikel voor samenwerking met partijen (onder
andere publiek-private samenwerking). De mate van
afhankelijkheid bepaalt dan de positie binnen het programma (de afstand tot de kern) en dus de mate en vorm
van samenwerking.
	We verzamelen niet alleen monitoringsinformatie,
maar proberen die ook te duiden en te vertalen naar
handelingsperspectief. Dat laatste noemen we reflexieve
monitoring. Deze vorm van monitoring is cruciaal om
informatie om te zetten naar aanpassing van beleid, en
biedt tevens een vorm voor samenwerking, want
reflexieve monitoring doe je niet alleen maar met andere
betrokkenen.

Transitiekennis

Complexe
maatschappelijke
opgave vertaald
naar Integrale
Hoofdthema’s
Programmatisch werken

Reflexieve monitoring

Figuur 10. P roceskennis als onderwerp dat door alle hoofdthema’s
snijdt

4 Kapstok en hoofdthema’s (lange lijnen)
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3 Samenwerkingsovereenkomst KpVV 2018-2021, 2017
4 Evaluatie Governance KpVV-programma, augustus 2020
5 Schets Mobiliteit naar 2040: veilig, robuust, duurzaam
6 Toekomstbestendige mobiliteit (onderdeel van de serie ‘Brede maatschappelijke
heroverwegingen’
7 Kansrijk Mobiliteitsbeleid 2020, CPB en PBL
8 Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid, RLI, 2021
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