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1.

Opening, mededelingen en agenda (John Pommer en Lennart Salemink)
• De leden zijn vanwege hun persoonlijke expertise benaderd en gevraagd om deel te nemen in de
klankbordgroep. Als gezamenlijke overheden willen we met de klankbordgroep bereiken dat de juiste
zaken voor de komende jaren op de publieke agenda staan. Welke kennis moeten we de komende jaren
ontwikkelen om positieve innovaties mogelijk te maken, optimaal te benutten en tegelijkertijd publieke
belangen te beschermen? Zijn we met de juiste zaken bezig? Tegelijkertijd willen we met deze
klankbordgroep bereiken dat de relevante kennis die ontwikkeld wordt door de kennisinstellingen ook
in het beleid van de gezamenlijke overheden wordt meegenomen. De gezamenlijke overheden in de
krachtenbundeling hebben hiervoor een eerste aanzet gedaan in de concept kennisagenda, die de
klankbordgroepleden voorafgaand aan de bijeenkomst hebben ontvangen. De klankbordgroepleden is
gevraagd hun eerste inzichten over en reflecties op de kennisagenda in deze sessie te delen. Wat valt
jullie op? Missen we hierin nog zaken? Wat zou wat jullie betreft de prioriteit van de gezamenlijke
overheden moeten krijgen?
• Het voornemen is om deze klankbordgroep in ieder geval tweemaal per jaar te doen samenkomen in
deze plenaire samenstelling. Kleinere sessies rondom specifieke onderwerpen kunnen daarop een
aanvulling zijn.
• We doen dit niet alleen samen met de verschillende overheden in de krachtenbundeling maar ook
samen met de uitvoeringsorganisaties RWS en RDW, hierom zijn Gerard Doll (RDW) en Serge van Dam
(RWS) betrokken in de voorbereiding van de toekomstige bijeenkomsten van de klankbordgroep.

2.

Introductie Krachtenbundeling door (Luuk Verheul)
• Smart mobility heeft zich in Nederland de afgelopen jaren ontwikkeld van een beleidsterrein waarin met
name geleerd werd door middel van kleinere pilots, door individuele overheden, naar een bundeling
van krachten, waarin overheden samenwerken om meer impact te maken met smart mobility. Smart
mobility is voor de overheden daarbij geen doel op zich, maar een middel om impact te maken op onze
beleidsdoelen (bijv. minder verkeersslachtoffers, leefbaarheid in steden of de klimaatopgave).
• Met ruim 150 mensen wordt in de krachtenbundeling momenteel gewerkt aan gezamenlijke doelen en
ambities op 19 prioritaire thema’s, de krachtenbundels. Deze thema’s zijn ingedeeld in drie clusters:
1. Digitaal op orde & de reiziger digitaal beschermd;
2. Toename gebruik van bestaande slimme diensten;
3. Verantwoorde introductie van een nieuwe generatie voertuigen & Mobility as a Service.
• Sinds de oprichting van de krachtenbundeling (oktober 2018) zijn al vele mooie stappen gezet om meer
te werken als één overheid, het slimmer aan te pakken, samen te leren, en te zorgen dat we de opgave
als overheden aankunnen. Nu ook: het opzetten van deze klankbordgroep en de kennisagenda. Meer

informatie over de krachtenbundeling en overige ontwikkelingen rondom smart mobility op
dutchmobilityinnovations.com.
3.

Toelichting totstandkoming kennisagenda (Marco van Burgsteden)
• In de maanden voorafgaand aan deze eerste bijeenkomst heeft CROW door middel van kennismanagers
in de krachtenbundels kennisvragen opgehaald. De kennisagenda is daarom momenteel nog aan de
hand van de krachtenbundels opgebouwd. Dit zijn vragen die de bundels momenteel bezighouden en
die zij in het vizier hebben voor de komende jaren. Het ophalen van de vragen is op verschillende
manieren gegaan, mede omdat de bundels elk functioneren op hun eigen manier. Het eerste concept
van de kennisagenda bevat hierom verschillende niveaus van vragen, van heel hoog over tot heel
technisch.
• Nog niet alle bundels zijn (goed) aangehaakt op deze kennisagenda, hier wordt aan gewerkt.
• Daarnaast zijn een aantal vragen vanuit de afdeling smart mobility bij het Ministerie van I&W ingevoegd.
• De kennisagenda is een levend document, de kennismanagers gaan met de feedback uit deze
bijeenkomst aan de slag met een volgende concretiserings-/aanscherpingsslag.

4.

Reflecties en inzichten op de concept kennisagenda (alle aanwezige leden)
• Elk van de aanwezige klankbordgroepleden heeft gereflecteerd op het eerste concept van de
kennisagenda aan de hand van drie vragen: Wat viel je het meest op in de huidige kennisagenda? Wat
is onze belangrijkste blinde vlek (thema, specifieke vraag)? Op welk thema/welke vraag zou jij de
prioriteit leggen?
• Hieruit zijn vele interessante en waardevolle reflecties en inzichten voortgekomen, waarmee de
kennisagenda kan worden verbeterd, zoals:
1. Veel vragen zijn erg technisch ingestoken. Dat is een belangrijk type vragen, maar daarnaast is het
ook zaak om de vragen op systeemniveau (het grote plaatje) en meer beleidsmatige vragen in het
oog te hebben. Vragen zijn ook vaak benaderd vanuit de oplossing, niet vanuit het probleem. Enkele
voorbeelden die gegeven worden: Hoe moet het mobiliteitssysteem van de toekomst eruitzien?
Welke problemen willen/kunnen we oplossen en welke nieuwe problemen worden gecreëerd? Wat
is de impact op de grote maatschappelijke opgaven? Hoe verdelen we de lusten en lasten?
2. Besteed hierin aandacht aan vragen rondom de rol van de overheid (bijvoorbeeld ten opzichte van
digitale veiligheid en sociale inclusie, maar ook marktwerking) en de effectiviteit van de beschikbare
middelen/sturings- en handelswijzen. Hoe ver reikt de invloed van overheden? Hoe gaan we om
met grote onzekerheden in beleid, welke belemmeringen komen partijen hierin tegen?
3. Vragen over de interactie tussen mens en voertuig verdienen meer aandacht. Bijvoorbeeld door het
uitwerken van verschillende scenario’s van gebruik en de effecten daarvan op verkeersveiligheid,
publieke acceptatie van (verschillende niveaus van) geautomatiseerde systemen. Hoe richt je een
goede samenwerking tussen het voertuig/technologie en de gebruiker in? Kijk hierbij niet alleen
naar de lange termijn maar ook naar de problemen van vandaag en morgen. Level 2
geautomatiseerde voertuigen en ADAS doen nu al hun intrede op de Nederlandse wegen, daarvan
kunnen we nu al effecten zien op de weg.
4. De kennisagenda heeft een grote focus op automobiliteit, onderzoek ook hoe smart mobility benut
kan worden voor andere modaliteiten (m.n. fiets en andere vormen van langzaam vervoer zoals
elektrische steps, lopen).
5. Benut de beschikbare simulatie labs (smarter labs, SUMMAlab) ook voor onderzoek van niet
technische vraagstukken (zoals opschaling) het verbinden van uitkomsten van pilots met elkaar en
met beleid.
6. Er kan nog winst behaald worden met prioritering, beter categoriseren en structureren van de
vragen (verschillende typen kennisvragen, beleidsvragen, financiële vragen, monitoringsvragen).

5.

Voorstellen en afspraken voor het vervolg van de klankbordgroep
• Benut de netwerken van de klankbordgroepleden, ook door individueel contact of kleinere sessies.
• In juni organiseren we een volgende bijeenkomst om een aantal inhoudelijke onderwerpen nader uit te
diepen, ondertussen gaan we aan de slag met het aanscherpen van de kennisagenda.
• We bekijken op welke manier we relevante collega’s op andere modaliteiten (fiets, ov, MaaS) kunnen
betrekken bij het vervolg.

Bijlage 1
Overzicht leden Klankbordgroep
Krachtenbundeling Smart Mobility

Begeleidingscommissie
John Pommer - CROW
Directeur Kennisprogramma Verkeer en Vervoer bij CROW-KpVV.

Lennart Salemink – Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Afdelingshoofd Smart Mobility bij het Ministerie I&W.

Serge van Dam – Rijkswaterstaat
Topadviseur bij Rijkswaterstaat op het gebied van corridormanagement,
verkeersmanagement, intelligente transport systemen en Smart Mobility.

Gerard Doll – RDW
Manager van de Divisie Voertuig Regelgeving & Toelating bij RDW.
Voorbereiding & begeleiding: Maarten Amelink (RWS/ Ministerie van IenW), Maxime van Leeuwen (ministerie van
IenW), Marco van Burgsteden (CROW) en Reanne Boersma (CROW)

Leden klankbordgroep
Prof. Dr. Ir. Dick Ettema – Universiteit Utrecht
Dick Ettema is hoogleraar Urban Accessibility and Social Inclusion bij het departement Human
Geography and Spatial Planning aan de Universiteit Utrecht. Hij is directeur van het
onderzoeksprogramma Urban Futures en bestuurslid van het focusgebied ‘Sport & Society’.

Dr. Ir. Riender Happee – Technische Universiteit Delft
Riender Happee is Associate Professor bij de afdeling Intelligent Vehicles/Cognitive Robotics
van de faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische
Materiaalwetenschappen (3mE) en bij de afdeling Transport & Planning van de faculteit
Civiele techniek en Geowetenschappen (CiTG). Hij doet hier onderzoek naar de menselijke
interactie met automatische voertuigen met een focus op veiligheid, comfort en acceptatie.

Dr. Maaike Snelder – Technische Universiteit Delft & TNO
Maaike Snelder is part time assistant professor transport networks bij de afdeling Transport en
Planning van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen. Hier werkt ze aan
robuustheid van wegennetwerken en betrouwbaarheid van reistijden door het analyseren en
ontwerpen van verkeers- en vervoersnetwerken. Ook is zij onderzoeker bij TNO waar zij werkt
aan de ontwikkeling van modellen en tools om de toekomstige mobiliteitsystemen zo te
ontwerpen dat steden en regio’s bereikbaar en leefbaar blijven.

Leden klankbordgroep
Prof. Maarten Steinbuch – Technische Universiteit Eindhoven
Maarten Steinbuch is Professor in Systems and Control en voorzitter van Control Systems
Technology aan de Technische Universiteit Eindhoven. Zijn onderzoek strekt zich uit van
automotive engineering tot mechatronica, motion control en fusieplasmabesturing. Ook is hij
blogger en opinieleider over de invloed van nieuwe technologieën op de samenleving.

Prof. Dr. Ing. Bram Klievink – Universiteit Leiden
Bram Klievink is hoogleraar bestuurskunde met speciale aandacht voor digitalisering en
publiek beleid. Zijn onderzoek gaat over hoe digitale innovaties de gevestigde praktijken en
instituties van openbaar bestuur uitdagen en hoe digitalisering kan worden gebruikt in nieuwe
bestuurlijke arrangementen voor het digitale tijdperk. Huidig onderzoek omvat o.a. het gebruik
van big data en algoritmen in een context van openbaar bestuur.

Prof. Dr. Ir. Joop de Kraker – Maastricht University
Joop de Kraker is hoogleraar Sustainability Assessment. Zijn focus ligt op participatory
assessment tools en op leren als gezamenlijke kennisproductie. Daarnaast is hij initiator,
hoofdonderzoeker en/of begeleider van verschillende onderzoeksprojecten op het gebied van
duurzame stedelijke ontwikkeling.

Leden klankbordgroep
Prof. Dr. Ir. Taede Tillema – Rijksuniversiteit Groningen & KiM
Taede Tillema is bijzonder hoogleraar Transportgeografie bij de faculteit Ruimtelijke
Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Ook is hij senior onderzoek bij het KiM op
gebied van Smart Mobility, infrastructuurplanning, prijsbeleid en de relatie tussen ruimtelijke
ontwikkeling en mobiliteit.

Leendert Verhoef – AMS
Leendert Verhoef is Program Lead Living Labs bij AMS. Hij ondersteunt Research &
Valorization en educatieve activiteiten om co-creatie en real-life experimenten te
implementeren. Ook is Leendert Verhoef partner en eigenaar van het adviesbureau NewEnergy-Works en zit hij in de adviesraden van het Duitse netwerk van duurzame Universiteiten
en het International Sustainable Campus Network.

Dr. Ir. Danielle Snellen – Planbureau voor Leefomgeving
Danielle Snellen is plaatsvervangend sectorhoofd bij de sector Verstedelijking en Mobiliteit. Ze
doet onderzoek op het gebied van mobiliteit, ruimtelijke ordening en verstedelijking. Haar doel
is een bijdrage te leveren aan beter en steviger gefundeerder ruimtelijk beleid/planvorming
door het combineren van empirische gegevens met argumenten en nieuwe ideeën. De mens
in zijn omgeving is daarbij altijd het uitgangspunt.

Leden klankbordgroep
Prof. Dr. Ir. Eric van Berkum – Universiteit Twente
Eric van Berkum is hoogleraar Transport Engineering and Management en hoofd van de
sectie Transport Engineering and Management aan de faculteit Engineering Technology.

Maarten Hoorn – Platform31
Maarten Hoorn is projectleider binnen het programma Ruimte bij Platform31. Hier richt hij zich
op de ruimtelijke toekomst van Nederland, binnenstedelijke gebiedstransformaties,
klimaatadaptatie, gezondheid en projecten die samenhangen met de Omgevingswet en het
ruimtelijke instrumentarium.

Prof. Dr. Ir. Nicole van Nes – SWOV
Nicole van Nes is hoofd van de afdeling ‘Interactie met Zelfrijdende Voertuigen’ en coördineert
het onderzoek naar veiligheid in de transitie naar de autonome auto. Ook is Nicole van Nes
coördinator van het Europese project MEDIATOR. Ze is deeltijdhoogleraar ‘Human Centered
Design for Smart Mobility’ bij de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft en bestuurslid
bij Humanist.

Ronald Timmerman – Autoriteit Consument & Markt (ACM)
Ronald Timmerman is coördinator OV & Mobiliteitsdiensten bij ACM.

Bijlage 2
Eerste bijeenkomst Klankbordgroep
Krachtenbundeling Smart Mobility
Online – 14 april 2021

1.Welkomstwoord & introductie
John Pommer (CROW) en Lennart Salemink (Ministerie van IenW)

Wat doet de klankbordgroep?
Hoe vaak komt de klankbordgroep samen?
Wat wordt van de leden van klankbordgroep verwacht?
Totstandkoming en behoefte overheden

9–

10 –

2. Agenda
1. Welkomstwoord & introductie
2. Agenda

3. Introductie krachtenbundeling smart mobility (Luuk)
4. Toelichting totstandkoming kennisagenda (Marco)
5. Eerste inhoudelijk ronde (inclusief kennismaking)

Pauze
6. Tweede inhoudelijke ronde
7. Reflectie, vervolg, afsluiting

3. Introductie
krachtenbundeling
smart mobility
Luuk Verheul (Ministerie van IenW)

MaaS pilots

Zelfrijdende pods

Regionale apps

Zelfrijdende bussen

Regionale marktplaatsen
Slimmer verkeersmanagement

C-ITS
Testfaciliteiten

13 –

> 600 pilots
> 43 data labs

Platooning
Slimme verkeerslichten

Deelsystemen
Data uitwisseling

We willen impact op onze opgaven
Minder verkeersslachtoffers

Leefbaarheid in steden

Bereikbaar blijven bij groei / krimp

Grote bouw / renovatie opgaven

Betaalbaar OV & doelgroepen vervoer

Klimaat

Overheden opereren momenteel té versnipperd, vrijblijvend en kleinschalig.

Impact op onze opgaven
vraagt een andere aanpak:
1. Meer massa maken, door samenhang
2. Van aanbod (technologie) naar behoefte (gebruik/opgave) gedreven
3. Van testen naar toepassing in de reguliere werkwijze
Dit vraagt meer samenhang: Krachtenbundeling.
15 –

4 oktober 2018

Wij bundelen de krachten:
We werken als één overheid
We pakken het slim aan

We leren samen
We kunnen het aan

3 juni 2019 | Bestuurlijk kader met gezamenlijke focus en afspraken

Met ruim 150 mensen op 19 prioritaire
thema’s een gezamenlijke
uitwerking van doelen en de principes
in bestuurlijke afspraken.

17 –

Smart Mobility, Dutch Reality

18 –

Zo maken we impact op onze opgaven

Vier resultaten om trots op te zijn!
Dit vormt de basis vorm voor alles dat moet volgen

Resultaten om trots op te zijn!
#1 VERBINDING DOOR FOCUS

•

Op 19 verschillende bundels wordt in
werkgroepen gezamenlijk opgetrokken.
Dit zijn netwerken van meer dan 150
mensen die elkaar weten te vinden en
steeds meer in verbinding werken aan
Slimmere mobiliteit.
Er zijn al vele mooie stappen gezet om
meer te werken als één overheid, het
slimmer aan te pakken, samen te leren, en
te zorgen dat we de opgave als overheden
aankunnen! Zie DMI.

90% Publieke data op orde

LDKO

Privacy en Security op orde

Gebruik iDiensten
Gebruik & uitrol iVRI

LDKO / LVMB

Gebruik data uit nieuwe bronnen
Inrichting publiek datalandschap

ADAS coalitie

Rijtaakondersteuning

?...

‘Minder Hinder’

3x CTC-SG

Connected Transport Corridors

DO LVMB

Aanpassing fysieke infrastructuur

DO SLIM

Introductie POD’s & Shuttles
Introductie Connected Automated
Beleid op deelconcepten
Concessies

OGO MaaS*
/ DO SLIM

Toegankelijkheid
Fiscaliteit
Integratie ruimtelijke ordening

?...

Introductie 5G & V2X

DO Slim

Human Capital agenda

Resultaten om trots op te zijn!
#2 STERKE REGIONALE NETWERKEN

• In alle landsdelen heeft er een versteviging
plaatsgevonden op de wijze waarop
regionale netwerken georganiseerd zijn op
Smart Mobility.
En zijn coördinatoren slim aangesteld om
deze netwerken te verbinden,
afstemcircuits en regionale datateams in
oprichting.
In sommige landsdelen is regionale
krachtenbundeling bestuurlijk verankerd.
Regionale netwerken
per landsdeel

Resultaten om trots op te zijn!
#3 INZICHT EN OVERZICHT

• We bieden alle partijen eenvoudig inzicht in
lopende activiteiten, de belangrijkste
kennis (aanbod en behoefte) en relevante
contactpersonen.
Op communicatie naar buiten bundelen we
de krachten.
Deze ondersteuning wordt georganiseerd
vanuit gezamenlijke middelen.

Resultaten om trots op te zijn!

#4 LANDELIJKE AFSTEMMING & BESLUITVORMING

• Smart heeft een plek gekregen in de
bestuurlijke besluitvorming (BO MIRT) en
we hebben een governance, proces en
vorm ingericht waarin we zowel in bundels,
als per landsdeel van elkaar weten wat er
speelt en periodiek de voortgang
bespreken.
Dit is de absolute basis voor borging,
verdere verbetering en een zeer
waardevolle stap om op door te bouwen.

4. Toelichting Totstandkoming Kennisagenda
Marco van Burgsteden (CROW)

Totstandkoming Kennisagenda
Krachtenbundeling is hybride
•
•
•
•

Bundelwerkgroepen (soms bestaande gremia, soms speciaal opgestart)
Regionale afstemming kan ook kennisvragen opleveren
Bottom-up karakter; allemaal anders georganiseerd en zelfsturend
Focus en scope kan verschillen; soms meer uitvoeringsgericht, soms meer ervaringen uitwisselen

Kennismanager
•

Kennismanagers vanuit CROW gekoppeld aan de bundelwerkgroepen
• Afhankelijk van organisatievermogen en intensiteit werkgroep
• Gericht op het ‘aanjagen’ van het bewust omgaan met kennisvragen
• Vraagarticulatie
• Werken aan een gestructureerde agenda (prioriteiten stellen)
• Beleggen van de kennisvraag
• Zorgen voor het delen van opgedane kennis (bijv. via DMI)
• De werkgroep is eigenaar van die acties, de kennismanager faciliteert

Totstandkoming Kennisagenda
Verschillende werkwijzen
•
•

•

Bundeltrekkers hadden zelf al een agenda met de werkgroep opgesteld
• Toekomstbestendige infra, MaaS
Kennismanager heeft met bundeltrekker kennisvragen geformuleerd
• Automatisch vervoer, micromobiliteit, deelmobiliteit & hubs
Kennismanager heeft op basis van (beperkt) contact met de bundelwerkgroep en beschikbare
stukken eigen interpretatie van de (latente) kennisvragen
• Data, iVRI

Nog niet alle bundels zijn (goed) aangehaakt op deze kennisagenda, wordt aan
gewerkt

5. Eerste inhoudelijk ronde (inclusief kennismaking)

1. Wat viel je het meest op in de huidige kennisagenda?
2. Wat is onze belangrijkste blinde vlek (thema, specifieke vraag)?
3. Op welk thema/welke vraag zou jij de prioriteit leggen?

Pauze

6. Tweede inhoudelijke ronde
Op basis van de eerste ronde gaan we dieper in op een aantal onderwerpen.
Daarnaast willen we het volgende onderwerp bespreken:

• Wat zijn jullie gedachten over het omgaan met onzekerheden in kennis bij
beleidsvorming?

7. Reflectie, vervolg, afsluiting
Goede vorm?
Sessies per onderwerp of generieke bijeenkomst?
Welke onderwerpen volgende keer uitdiepen?

Voor nabranders: reanne.boersma@crow.nl of marco.vanburgsteden@crow.nl

