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Naar aanleiding van de themabijeenkomst Smart Mobility van 5 oktober jl. wil ik u
via deze memo aanvullend informeren over:
1.
2.
3.
4.
5.

Smart Mobility projectenoverzicht
Online verhaallijn SmartwayZ.NL Smart Mobility
Brief minister Van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer
Krachtenbundeling Smart Mobility
Resultaten Mobility Lab
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Gertjan Koolen
Telefoon

06 – 556 86646

1. Smart Mobility Projectenoverzicht
In de themabijeenkomst is een overzicht getoond van alle Smart Mobility projecten
in het programma SmartwayZ.NL. Het overzicht geeft een actueel beeld van alle
pilots en projecten waarmee we binnen SmartwayZ.NL ervaringen opdoen en
innovaties toepassen op het gebied van Smart Mobility. Dit overzicht wordt met
enige regelmaat geüpdatet en kunt u hier in een Google Maps kaart bekijken:
Projectenoverzicht Smart Mobility.
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2. Online verhaallijn SmartwayZ.NL Smart Mobility
Tijdens de themabijeenkomst is gebruik gemaakt van een online verhaallijn om toe te
lichten waarom we in Zuid-Nederland werken aan Smart Mobility; hoe doen we
dat; en wat verwachten we ervan, nu en in de toekomst? Deze verhaallijn met
leeswijzer is online beschikbaar met extra achtergrond informatie:
https://www.smartwayz.nl/nl/smart-mobility/storyline-smart-mobility/.
3. Brief minister Van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer
Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) heeft de Tweede Kamer 4 oktober jl.
geïnformeerd over haar aanpak in een publiek-private samenwerking voor een
veilig, vlot en duurzaam systeem voor verkeer en vervoer (smart mobility). Zie
bijlage 1 voor de Tweede Kamerbrief.
4. Krachtenbundeling Smart Mobility
Op 4 oktober jl. is ook de Krachtenbundeling Smart Mobility gelanceerd door het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het IPO, de G5 en de metropoolregio’s.
Als provincie Noord-Brabant hebben wij vanuit het programma SmartwayZ.NL een
stevige bijdrage geleverd aan deze Krachtenbundeling in een poging smart mobility
in de praktijk verder toe te passen en als partijen in Nederland met meer impact
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samen op te trekken. De principes en krachtenbundels die hier benoemd zijn, zie
bijlage 2, krijgen in de BO MIRT cyclus een verdere uitwerking om tot gezamenlijke
afspraken te komen. In een gezamenlijk bestuurlijk overleg over Smart Mobility
worden afspraken gemaakt over o.a. een gezamenlijke aanpak, organisatie van
acties en kennisuitwisseling, als verdere uitwerking van deze krachtenbundeling. De
Krachtenbundeling is een eerste stap naar een gezamenlijk proces in Nederland en
sluit aan op het proces wat we in Zuid-Nederland met programma SmartwayZ.NL
reeds in gang hebben gezet.
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5. Resultaten Mobility Lab
Afgelopen 4 oktober presenteerde ook project Mobility Lab haar resultaten.
Mobility Lab is een initiatief van De Verkeersonderneming Rotterdam en
SmartwayZ.NL dat zich richt op innovatieve oplossingen met een positieve impact
op de bereikbaarheid en het (vestigings)klimaat van Zuid-Nederland. Het Mobility
Lab is onderdeel van de totale Smart Mobility-aanpak binnen SmartwayZ.NL,
waarin innovaties op het gebied van mobiliteit mogelijk gemaakt worden onder het
motto ‘van testen naar toepassen’. Als startup-programma biedt het Mobility Lab
nieuwe ideeën en prototypes de ruimte om de eerste stappen te zetten in de richting
van toepassing in de praktijk. In deze editie hebben 12 van de 16 geselecteerde
startups een ‘launching customer’ en testlocatie gevonden. In totaal hebben de
startups zo’n € 5,5 miljoen euro aan investeringen opgehaald. Een korte
samenvatting: https://www.smartwayz.nl/nl/actueel/2018/10/mobility-lab-startupshalen-55-miljoen-aan-investeringen-op/.
Ter inspiratie zijn er ook filmpjes beschikbaar van de Mobility Lab startups:
 Amber: https://youtu.be/DGSLblAUCcA
 CycleSpark: https://youtu.be/pCjRTBAJWUU
 Felyx: https://youtu.be/LR6NZpBdQnI
 Pontiflex: https://youtu.be/kUFXNU-4smI
 Wijpark: https://youtu.be/8DQp9A6IPVs

Met vriendelijke groet,
C.A. van der Maat
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