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1. Beantwoording vragen consultatiedocument 
In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen verslag gedaan van de antwoorden van marktpartijen 
op de gestelde vragen uit de marktconsultatiebrief. In dit verslag is zowel de schriftelijke als 
de mondelinge input verwerkt. Waar relevant en mogelijk is ook de reactie vanuit 
MobilitymoveZ.NL weergegeven. Door MobilitymoveZ.NL kan in dit stadium nog niet op alle 
gestelde vragen antwoord worden gegeven. Deze vragen worden in het verdere proces van 
de voorbereiding van de aanbesteding door het aanbestedingsteam meegenomen. Dit 
verslag zal één van de bijlagen zijn bij de aanbesteding. 
 
De vraagstelling luidt:  

1. Wat is uw mening ten aanzien van dit initiatief? 
2. Zijn de geschetste opgaven en bijbehorende globale oplossingsrichtingen 

herkenbaar? 
3. Zijn de oplossingen  

a. overdraagbaar (andere locaties, andere stromen); 
b. opschaalbaar (brede toepassing, grote volumes, geografische schaal); en  
c. potentieel continueerbaar (economisch, commercieel, organisatorisch)?  

4. Zijn de onbekendheden (organisatorisch, financieel, data en connectiviteit) 
beheersbaar te maken en welke inspanningen c.q. zekerheden van de kant van de 
samenwerkende overheden zijn op welk moment nodig? 

5. Wat zouden we op korte termijn (<12 maanden) als proef of start van een proef 
kunnen uitvoeren en welke mogelijkheden ziet u daarbij voor uzelf? 

 

1.1. Mening MobilitymoveZ.NL 
Marktpartijen zijn zowel in hun schriftelijke reacties als in hun reacties tijdens de 
marktconsultatie bijeenkomst op 22 maart 2017 en tijdens bilaterale gesprekken op 29 maart 
2017 overwegend positief over het initiatief MobilitymoveZ.NL.   
 
Partijen zien een duidelijke relatie met het programma SmartwayZ.NL en de mogelijkheden 
voor opschaling van initiatieven daarbinnen. Ook zien marktpartijen het initiatief als een 
logisch vervolg op het programma Talking Traffic. Partijen zijn positief over de geïntegreerde 
aanpak waarbij zowel getest wordt als publiek-privaat wordt samengewerkt aan nieuwe 
mobiliteitsconcepten die bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken in de mobiliteit. Juist 
de focus op onderlinge samenwerken (open koppelvlakken e.d.) biedt meerwaarde volgens 
marktpartijen en is uniek. 
 
Partijen hebben daarnaast ook zorgen geuit. De zorgen hebben te maken met (A) de 
governance, (B) de scope van de aanbesteding en het doel van MobilitymoveZ.NL, (C) 
relatie met omgeving, (D) privacy/security en (E) opschalingsmogelijkheden.  
  

A. Ten aanzien van de governance vinden partijen het van belang een “lean en mean” 
samenwerkingsorganisatie te hebben waarbinnen partijen met elkaar eenvoudig 
kunnen samenwerken. De wijze waarop de samenwerking tussen de partijen wordt 
gefaciliteerd is een USP van MobilitymoveZ.NL, maar kan ook een valkuil zijn en 
leiden tot een “Poolse Lamdag”.  Het uitgangspunt van publiek-private samenwerking 
en de 50-50 verdeling tussen publiek- en private partijen wordt toegejuicht. Wel 
merken marktpartijen op dat zij bij de beoordeling van de projectvoorstellen ook 
gezamenlijk daarover te wensen besluiten. MobilitymoveZ.NL zal de 
projectvoorstellen die worden ingediend laten beoordelen door onafhankelijke 
deskundigen en besluitvorming vindt plaats in het publieke directeurenoverleg. Na 
gunning wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Na het afsluiten van de 
samenwerkingsovereenkomst wordt met publiek- en private partijen gewerkt aan de 
totstandkoming van testarrangementen (“het puzzelen”). Die integrale 
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testarrangementen leiden tot uitvoeringsovereenkomsten. De besluitvorming hierover 
is publiek-privaat.  

B. Er is bij marktpartijen een wisselend beeld over de breedte van de scope van 
MobilitymoveZ.NL die de breedte van Talking Traffic, VaaS, MaaS, Zelfrijdend, Car 
as a sensor, Zero Emission en Smart Logistics omvat. Er zijn marktpartijen die de 
breedte van de scope omarmen en de cross overs tussen de thema’s als een USP 
zien. Ook zijn er marktpartijen die focus nastreven en de nadruk leggen op een “C-
ITS backbone” waarbij gepleit wordt om hybride testfaciliteiten te benutten en waarbij 
mobiliteitsconcepten  kunnen worden beproefd. Diverse marktpartijen geven aan 
eerder (publiek-private) investeringen te hebben gedaan om deze hybride “backbone” 
te realiseren. Het los laten van dit thema ten gunste van andere thema’s leidt 
mogelijk tot desinvesteringen. Diverse marktpartijen merken in dat kader op dat het 
doel van MoblitymoveZ.NL duidelijker en concreter behoort te zijn.  

C. Marktpartijen hebben vragen gesteld over de relatie met de omgeving en andere 
projecten. Dit heeft onder andere te maken met de rol die onderzoeks- en 
kennisinstellingen innemen in MobilitymoveZ.NL. Ook vragen partijen hoe de relatie 
met andere (EU-) projecten is, zowel lopende als nieuwe projecten.  

D. Partijen vragen expliciet aandacht voor privacy en security. MobilitymoveZ.NL wil 
niet alleen voldoen aan privacy en security aspecten – oftewel compliant zijn – maar 
wil deze vraagstukken ook als leervragen vanuit de overheden oppakken om tevens 
in te spelen op veranderende wetgeving (in 2018). 

E. Partijen vragen aandacht voor de opschalingsmogelijkheden. Ze vragen om 
langjarig commitment van overheden – ook na de initiële periode van samenwerking. 
Consistent overheidsbeleid is daarbij essentieel.  MobilitymoveZ.NL is ingericht voor 
pre-deployment, maar marktpartijen geven aan dat de stap van pre-deployment naar 
deployment vaak groot en niet eenvoudig is. Dit betekent dat er 
(overheids)instrumentarium ontwikkeld moet worden om marktpartijen daarin te 
faciliteren. Dit wordt vanuit MobilitymoveZ.NL verder verkend. 

 

1.2. Herkenbaarheid van geschetste opgaven en globale 
oplossingsrichtingen 

De geschetste opgaven en oplossingsrichtingen (“gewaagde doelen”) worden door 
marktpartijen herkent. Wel geven marktpartijen aan dat er nog een nadere concretisering 
mogelijk is. De oplossingsrichting wordt als breed ervaren en meer focus vanuit 
MobilitymoveZ.NL helpt marktpartijen in het concretiseren van de projectvoorstellen. Een 
belangrijk uitgangspunt voor MobilitymoveZ.NL is dat de testomgeving vraaggericht wordt 
ingericht en dat er binnen de brede opgave specificering mogelijk is. Marktpartijen geven aan 
dat om aan de opgave te voldoen behoefte is om over de verschillende thema’s (MaaS, 
VaaS, elektrisch rijden etc.) generieke koppelingen en standaarden te hebben, bijvoorbeeld 
op gebied van betalingen en backoffice. Marktpartijen vragen naast techniek ook aandacht 
voor voldoende testpersonen. MobilitymoveZ.NL zal hierin (deels) voorzien door het 
opbouwen van een gebruikerscommunity, maar marktpartijen kunnen zelf ook “gebruikers” 
inbrengen in de testomgeving. Tevens geven marktpartijen aan te verduidelijken wat er nu 
aan testfaciliteiten al beschikbaar is “as-is”. In de presentatie tijdens de marktconsultatie is 
een (generieke) geografische scope gepresenteerd. Ook is in het kader van het “technisch 
geweten” gewerkt aan het verbeelden van de “huidige generatie testfaciliteiten”. Deze 
bouwstenen geven aan wat nu al beschikbaar is. Dit vormt echter geen beperking, 
marktpartijen worden uitgedaagd om vanuit de opgave te beschrijven wat nodig is aan 
testfaciliteiten.  
 

1.3. Overdraagbaarheid, opschaalbaarheid en continueerbaarheid 
van oplossingen 

Centraal in de reactie van marktpartijen is de noodzaak om te komen tot de ontwikkeling van 
(viable) business modellen. De testomgeving richt zich op de pre-deployment fase, maar de 
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economische haalbaarheid van mobiliteitsconcepten wordt belangrijk geacht voor de 
opschaalbaarheid en continueerbaarheid van oplossingen en om te komen tot een 
ecosysteem. Marktpartijen vragen dan ook langjarig commitment vanuit overheden. Niet 
alleen via financieringshulpmiddelen, maar vooral op gebied van samenwerking en 
facilitering (bijv. vergunningen, benutten experimenteerruimte OV concessie, parkeerbeleid 
e.d.). Ze willen een “betrouwbare overheid”. De testomgeving omvat de schaal van de 
initiërende overheden, maar marktpartijen vragen ook aandacht voor de koppelingen met 
buurregio’s, zoals Limburg. Ook wordt (m.n. vanuit logistiek) gepleit om multi- en 
synchromodale oplossingen  niet onmogelijk te maken.   
 

1.4. Beheersbaarheid van onzekerheden en benodigde zekerheden 
samenwerkende overheden 

Marktpartijen noemen het risico van de huidige opzet van de aanbesteding dat marktpartijen 
testvoorstellen indienen (puzzelstukjes), maar dat de puzzelstukjes teveel van elkaar 
afwijken waardoor “integrale testvoorstellen” moeilijk te realiseren zijn. Dit leidt tot 
onzekerheid en beheersbaarheid en tot hoge governance-inspanning. Privacy, security, data 
uitwisseling en beschikbaarheid van data zijn daarnaast een aantal randvoorwaarden. 
Marktpartijen roepen op om gebruik te maken van de kennis die hierover beschikbaar is en 
gezamenlijk te verrijken. Marktpartijen geven ook aan dat samenwerking met OEM-ers en 
first-tier suppliers bij kunnen dragen aan de beheersbaarheid. Het creëren van een 
leeromgeving  (speeltuin) biedt kansen om van elkaar te leren en elkaar te ontmoeten. 
Marktpartijen vragen van overheden dat zij zich op eenzelfde manier – als partner en geen 
opdrachtgever - inspannen voor de resultaten als de marktpartijen. Het moet een 
gezamenlijke inspanning zijn. Marktpartijen vragen verder van overheden (bestuurlijke) 
commitment, niet alleen op strategisch/beleidsniveau, maar juist ook op operationeel niveau 
(handhaving, operationeel wegbeheerders, vergunningen e.d.). Hier lopen projecten nu vaak 
op vast.   
 

1.5. Korte termijn mogelijkheden voor proeven 
Diverse marktpartijen zien op korte termijn mogelijkheden voor het uitvoeren van proeven. 
Deze proeven richten zich onder andere op de gebieden E-ticketing (betaalsystemen), keten 
overstijgende platforms, andere vermarktingsconcepten, “openen installed base”, 
crowdmanagement toepassingen, pro-actief verkeersmanagement, smart parking, integratie 
openbaar- en doelgroepenvervoer, platooning (zelfrijdend), stedelijke distributie, 
optimaliseren data-uitwisseling in logistieke keten, implementatie IoT/Lora1.  Partijen zijn wel 
op zoek naar de wijze waarop hun (individuele) testvoorstel – als onderdeel van de keten – 
moet worden ingebracht:  “ketenpartner zoekt keten”.  
 
Er zijn ook marktpartijen die niet direct een testvoorstel hebben, maar die die hun expertise 
willen aanbieden in de testomgeving (bijv. als consortiumpartner). Deze marktpartijen zijn op 
zoek naar de wijze waarop zij mee kunnen doen met de aanbesteding, bijvoorbeeld via 
“speeddating”.  
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2. Uitkomsten consultatie MobilitymoveZ.NL 
In dit hoofdstuk worden de 10 belangrijkste uitkomsten van de consultatieronde 
weergegeven. Dit verslag geeft de “rode draad” weer van de consultatieronde en beschrijft 
de aanvullende inzichten die de consultatie heeft opgeleverd.  
 

2.1. De USP’s van MobilitymoveZ.NL 
De toegevoegde waarde van de testomgeving zit in (1) het creëren van vrijheidsgraden 
binnen testbed (bijv. OV concessie). (2) Het weghalen van drempels en het bieden van 
vrijheidsgraden in wet- en regelgeving (binnen en buiten de regio). Daarvoor is een 
betrouwbare en consistente overheid nodig. Marktpartijen zien als USP’s van het testbed: (1) 
de “speeltuin“, (2) het commitment op bestuurlijk niveau, (3) het voortbouwen op eerder 
opgedane ervaring in Brabant (4) en de gebiedstypologie (o.a steden, metropool, pendel, 
duur OV).  
Het geld (financiering) is voor veel partijen niet de primaire drijfveer, maar wel nodig, evenals 
het faciliteren om van pre-deployment naar deployment te komen. 
 

2.2. Publiek-private samenwerking: Barrières wet- en regelgeving 

doorbreken 
Marktpartijen zien vooral de publiek-private samenwerking als een kans om tot doorbraken te 
komen. Marktpartijen willen dat barrières in de wet- en regelgeving worden doorbroken – op 
alle niveaus (gemeente, regio, Rijk). MobilitymoveZ.NL herkent, en begrijpt de vraag en zal 
zich maximaal inspannen om de mogelijkheden op gebied van ontheffingen en 
experimenteerruimte te benutten. Direct wetgeving aanpassen zal zeer lastig zijn en is niet 
meteen haalbaar. Op basis van concrete testvoorstellen zal MobilitymoveZ.NL onderzoeken 
wat de mogelijkheden zijn voor het doorbreken van barrières op gebied van wet- en 
regelgeving. Dit zal integraal onderdeel vormen van het gunningsproces.  
 

2.3. Beloofd is beloofd: MobilitymoveZ.NL als betrouwbare overheid 
MobilitymoveZ.NL is een publiek-private samenwerking waarbij overheden zich politiek-
bestuurlijk hebben uitgesproken. Marktpartijen hebben zorgen geuit dat de ambities er wel 
zijn, maar dat het de vraag is of de ambities in/via de uitvoeringsorganisaties wel 
waargemaakt kunnen worden. Deze zorgen worden onderkent door MobilitymoveZ.NL. Dit 
betekent dat MobilitymoveZ.NL van marktpartijen verwacht dat zij zo expliciet mogelijk 
aangeeft welke afhankelijkheden zij zien bij de uitvoering van de testvoorstellen. Wat is 
precies wanneer nodig van overheden (bijv. op gebied van vergunningen, ontheffingen, 
experimenteerruimte etc.)? Indien testvoorstellen (en integrale mobiliteitsconcepten) minder 
afhankelijk zijn van de overheden is dit vanzelfsprekend goed. Maar als marktpartijen 
concreet omschreven wat nodig is van overheden, zal in de publiek-private 
samenwerkingsfase worden verkend in hoeverre voorstellen realiseerbaar en haalbaar zijn. 
MobilityMoveZ.NL is bereid om na bij het afsluiten van uitvoeringsovereenkomsten op basis 
van nader uit te werken SLA’s compensatie te bieden voor niet-nakoming. Dit op basis van 
wederkerigheid. 
 

2.4. Lean & mean: geen vergadercultuur maar focus op realisatie 
Marktpartijen hebben zorgen geuit over de governance en de wijze waarop binnen de 
testomgeving wordt samengewerkt. MobilitymoveZ.NL onderkent deze zorgen, maar 
benadrukt ook dat juist de ketensamenwerking (het zoeken naar dwarsverbanden) vraagt om 
afstemming. En afstemming betekent overleg. We dienen erop voorbereid te zijn dat overleg 
tijd en energie kost en MobilitymoveZ.NL stelt hiervoor op basis van de ingediende 
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voorstellen een raamwerk op dat open staat voor suggesties van marktpartijen. We schrijven 
geen aanwezigheidsplicht voor.  
 

2.5. Grip op de governance: 50%-50% governance 
Marktpartijen geven aan dat van hen een substantiële inbreng wordt verwacht. Marktpartijen 
willen dan ook aan het stuur zitten en grip hebben op de besluitvorming. 
 

2.6. Budget in relatie tot ambitie: een faciliterende overheid mét 

budget 
Marktpartijen wijzen erop dat de scope en ambitie omvangrijk is, zeker in relatie tot het 
initiële budget. MobilitymoveZ.NL heeft het voornemen om het  potentiële budget te 
verhogen naar 4,5 miljoen euro per perceel, waarbij over-programmering van 100% o.b.v. 
meerwerkopdrachten (juridisch) mogelijk is. Belangrijker is dat samenwerkende overheden 
zich opstellen als partner in plaats van (traditioneel) opdrachtgever.  
 

2.7. De scope van de testomgeving: een vraaggestuurde aanpak 
Er zijn marktpartijen die hebben aangegeven waarom de overheid zich niet focust op de 
financiering van benodigde testfaciliteiten en dat marktpartijen daarnaast op eigen kosten de 
testkosten betalen. De overheid vraagt de markt nu mee te betalen aan “de gezamenlijke 
testomgeving”, maar er is nog geen zicht op return of investment voor marktpartijen en op 
gebruik door eindgebruikers. Er zijn echter ook tegengeluiden, waarbij het idee van 
verbreding en samenwerking werd omarmd. 
 
MobilitymoveZ.NL stelt dat zij de testomgeving vraaggericht wil inrichten. Uit de 
marktconsultatie wordt geconcludeerd dat er marktpartijen zijn die behoefte hebben aan een 
C-ITS backbone en pleiten voor (instandhouding van) noodzakelijke hybride technieken. 
Voortschrijdend inzicht heeft tevens opgeleverd dat op het hoofdwegennet van RWS vanaf 
2023 sprake zal zijn van nieuwe dienstverlening. In de programmering wordt al rekening 
gehouden met nieuwe bakendiensten waarbij wifi-P wordt meegenomen. Ook Europese 
projecten vragen om het beproeven van hybride technieken.  
Dit betekent dat MobilitymoveZ.NL in de scope van de uitvraag de C-ITS backbone zal gaan 
uitvragen, passend bij de testbehoeftes van markt en overheid. Diverse marktpartijen hebben 
aangegeven dat de doelstelling van MobilitymoveZ.NL concreter kan worden geformuleerd. 
MobilitymoveZ.NL zal dit aanscherpen. 
 

2.8. Randvoorwaarden: privacy & security, “compliant ++” 
Partijen vragen expliciet aandacht voor privacy en security. MobilitymoveZ.NL wil niet alleen 
voldoen aan privacy en security aspecten – oftewel Compliant zijn – maar wil deze 
vraagstukken ook als leervragen vanuit de overheden oppakken om tevens in te spelen op 
veranderende wetgeving (in 2018). “Compliant ++”.  In zowel de doelstelling van 
MobilitymoveZ.NL  als het Programma van Eisen zullen nadere eisen worden opgesteld 
t.a.v. privacy & security.  
 

2.9. Zorgen over aanbestedingsproces: “het leggen van de puzzel” 
Marktpartijen hebben zorgen geuit of de brede scope in combinatie met het 
aanbestedingsproces werkbaar is. Dit hangt ook samen met punt 2.4 en 2.5 van deze top-
10. Daarbij komt ook dat ingediende projectvoorstellen na gunningsfase binnen het 
consortium gedeeld zullen worden. Testvoorstellen zijn daarmee niet direct openbaar, maar 
wel voor meerdere partijen beschikbaar. Marktpartijen vragen zich af of testvoorstellen die 
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nauwelijks raakvlakken hebben met elkaar wel tot integrale testvoorstellen gevormd kunnen 
worden. Het scopeverschil tussen de percelen lijkt hiervoor erg groot, met daarbij de risico’s 
op gebied van vergadercultuur en governance.  

2.10. In gezamenlijkheid toewerken naar viable business modellen 
Centraal in de reactie van marktpartijen is de noodzaak om te komen tot de ontwikkeling van 
(viable) business modellen. De testomgeving richt zich op de pre-deployment fase, maar de 
economische haalbaarheid van mobiliteitsconcepten wordt belangrijk geacht voor de 
opschaalbaarheid en continueerbaarheid van oplossingen en om te komen tot een 
ecosysteem. Marktpartijen vragen dan ook langjarig commitment vanuit overheden. Niet 
alleen via financieringshulpmiddelen, maar vooral op gebied van samenwerking en 
facilitering (bijv. vergunningen, benutten experimenteerruimte OV concessie, parkeerbeleid 
e.d.). Ze willen een “betrouwbare overheid”. De testomgeving omvat de schaal van de 
initiërende overheden, maar marktpartijen vragen ook aandacht voor de koppelingen met 
buurregio’s, zoals Limburg. Ook wordt (m.n. vanuit logistiek) gepleit om multi- en 
synchromodale oplossingen niet onmogelijk te maken.   
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3. Samenvatting inbreng reacties consultatieronde 
MobilitymoveZ.NL 

In dit hoofdstuk worden de ingebrachte reacties en vragen vanuit de consultatie op 
hoofdlijnen geanonimiseerd thematisch weergegeven. De thema’s zijn de hoofdstuk indeling 
van het beschrijvend document, te weten:  
- Algemeen 
- Doel MobilitymoveZ.NL 
- Samenwerkingsovereenkomst 
- Aanbestedingsprocedure 
- Geschiktheidseisen  
- Gunning 
 

3.1. Algemeen 
 
Reacties 

 Uitstekend om stimuleringsprogramma op te zetten dat het gebruik van de testomgeving 
aanmoedigt en daarmee projecten ondersteunt. 

 Goed dat focus wordt aangebracht op integratie, dat is in gefragmenteerde proeven en 
experimenten tot nu toe onderbelicht gebleven.  

 Voor B2B en B2C is het een grote uitdaging om viable business modellen te realiseren. Om 
dergelijke business modellen te testen is enige opschaling met meerdere gebruikers nodig. 

 Een generieke vloot gebruikers die voor meerdere projecten te benutten is biedt waarde.  

 Begin vanuit de gebruiker. Het lijkt alsof het gebruikersperspectief ontbreekt. 

 De combinatie van (C-)ITS met mobiliteitsconcepten wordt essentieel geacht.  

 Niet alleen verkeerstechnische concepten testen, ook bestaande oplossingen doorontwikkelen. 

 Naast techniek ook organisatie als doel. 

 Opgave personenvervoer niet beperken tot niet-auto oplossingen, verbreden naar OV, (deel)auto, 
(deel)fiets etc. 

 Betaalsystemen verdienen ook een plaats. 

 Publieke budget te beperkt voor ambities. 

 Op korte termijn kan al getest en geoperationaliseerd worden.  

 Diverse partijen (Logistiek, OEMs, First Tiers, OV zitten (nog) niet aan tafel. Benut ook 
brancheorganisaties en netwerkverbanden (zoals Connekt, TLN/EVO). 

 Gesuggereerd wordt een “ambassadeur” te benoemen.  

 
Vragen 

 Zijn er beperkingen ten aanzien van het aantal deelnemende partijen? 

 Wat is de rol van de wegbeheerder (specifiek RWS) en kunnen die ook met verschillende rollen 
deelnemen? 

 Wat is de rol van Kennisinstellingen op korte en lange termijn? 

 Is het budget te verdelen over het aantal deelnemende partijen, of kunnen hier verschillen in zijn?  

 Ketenafhankelijkheid, veel van deze ontwikkelingen zullen een aaneenschakeling van diverse 
oplossingen van verschillende partijen behelzen. Hoe te handelen met niet presterende of niet 
leverende partijen? 

 Kan je de proef overal uitvoeren, of is de consequentie van meedoen dat je ook een 
verkeersprobleem in Zuid NL oplost? Of is bv een trip vanuit heel NL naar Amsterdam en terug 
een mogelijkheid? 

 Wat zijn de tijdslijnen? Wanneer kan je beginnen met je initiatief? 

 Kunnen specifieke technologische ontwikkelingen, die voor meerdere oplossingen van toepassing 
zijn, binnen deze opdracht met meerdere partners uitgevoerd worden?  

 Hoe te voorkomen dat technologisch ontwikkelingen het project laten afglijden van een pre-
deployment tot een development project? 

 Komen er voor daadwerkelijke opschalingstrajecten nog specifieke financieringshulpmiddelen ter 
beschikking? 

 Hoe om te gaan met experimenten, waarbij technologie gebruikt wordt, die normaal gesproken, 
moet voldoen aan specifieke wetgeving / normering, maar nu hier niet aan kan voldoende, omdat 
er geen normen voor zijn of omdat keuring niet kan worden uitgevoerd? 
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 Op welke manier gaan de overheidspartijen hun eigen rol invullen? Wordt hiervoor gebruik 
gemaakt van inhuur?  

 Hoe ziet de provincie de rol en participatie van “best practices” vanuit Brabant in de 
aanbesteding?  

 Welke incentives worden in het programma gegeven voor het doen van onderzoek naar 
acceptatie bij gebruikers? 

 Worden er faciliteiten geboden voor (toegang tot) gebruikers, gebruikersgroepen, 
geïnstrueerde/professionele testers?  

 
 

3.2. Doel MobilitymoveZ.NL 
 

Reacties 
 Grote opgave en doelen zijn ambitieus, mede doordat de markt voor service providers nog 

onduidelijk is en de rol van de overheid op lange termijn. 

 Concessie en financieringsstromen zijn ingericht op gesegmenteerde markt waarbij exploitatie en 
infrastructuur eveneens gescheiden zijn.  

 De geschetste opgaven en globale oplossingsrichtingen zijn herkenbaar, maar een eerste stap is 
om de doelstelling van MobilitymoveZ.NL scherper te krijgen.  

 Aan vergunningen voor evenementen kunnen net als bij bouw-aanbestedingsregels nadere regels 
worden gesteld met betrekking tot Verkeersmanagement. Dergelijke initiatieven zijn opschaalbaar. 

 De centrale vraag is of er aan het eind een ecosysteem staat, wat op basis van eigen business 
modellen toekomstbestendig is. Er moet worden nagedacht over passende 
financieringshulpmiddelen. 

 Om verschillende mobiliteitsdiensten rondom MaaS, C-ITS, VaaS en andere thema’s samen te 
brengen zal er een centraal (digitaal) mobiliteitsplatform gecreëerd moeten worden waar 
verschillende mobiliteitsdiensten en partners op aan kunnen haken in een open ecosysteem. De 
nadruk in de uitvraag zou moeten liggen op het organiseren en connecten van het open mobiliteit 
ecosysteem.  

 
Vragen 

 Wat is het verschil tussen “solitaire deeloplossingen” of “individuele concepten” en welke criteria 
worden daarbij gehanteerd? 

 Wat zijn de lange termijn plannen? Dit plan lijkt nu op de eerste stap in een groter geheel.  

 Zijn er initiatieven bekend die de haalbaarheid van het scenario om in 2020 zero emissie vervoer 
te hebben versterken? 

 

3.3. Samenwerkingsovereenkomst 
 

Reacties 
 De rol van betrokken overheden moet actiever en meer als partner – niet alleen als financier / 

opdrachtgever. 

 De relatie met provincie Limburg wordt gemist. 

 
Vragen 

 Wat is het beoogde aantal verleningen van de overeenkomst, gelet op de mogelijke 
doorontwikkeling van initiatieven, deeloplossingen en mogelijke integratieslagen die nodig kunnen 
zijn alvorens over te gaan tot post-preconcurrentiële fase? 

 Hoe worden individuele testvoorstellen omgezet naar collectieve testarrangementen? 

 Onder welke condities kunnen partijen tussentijds worden toegelaten tot de overeenkomst?  

 Wat zijn de verschillen tussen “partijen” en “derden”? 

 Wie ontvangt inkomsten die vanuit de testomgeving (door derden) worden gegenereerd? Delen 
deelnemers hierin?  

 Wat te doen met IP, waaronder gezamenlijk opgebouwd IP?  

 Op welke manier wordt omgegaan met privacy & security? 

 Wat zijn de procedures voor in en uitreden van partijen? 

 Wat zijn de procedures ten aanzien van uitbetaling? 
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 Hoeveel geld moeten/kunnen we aanvragen (is er een minimum?) 

 Op welke wijze wordt de private cofinanciering gemonetariseerd?  

 Wat als tijdens het vormgeven van de samenwerkingsovereenkomst blijkt dat er nog partijen 
missen? 

 
 

3.4. Aanbestedingsprocedure 
 
Reacties 

 Bij openstellen aanbesteding 2-stage procedure overwegen. Dit verminderd de administratieve 
lasten. Geef partijen ook voldoende tijd om een gedegen consortium voor te bereiden (bijv. 6 
maanden). 

 Om met meerdere leveranciers gezamenlijk de juiste puzzelstukjes te kunnen leggen en samen te 
komen tot bruikbare oplossingen is het noodzakelijk dat in de tender ruimte wordt geboden voor 
partijen die in staat zijn verschillende initiatieven te verbinden en te laten samenwerken.  

 
Vragen 

 Hoe wordt er gestuurd op de besteding van een eventueel toegekend budget; zijn er stage gates? 

 Is het geoorloofd om vooraf al als consortium in te schrijven? 

 De breedte van de scope en de potentiële oplossingen is zeer open, hoe beïnvloedt dit de 
tenderfase?  

 Kunnen overheden ook rechtstreeks opdrachten/subsidie verstrekken?  

 Geldt 50/50% inbreng voor elk project (testvoorstel) of op het gehele programma? 

 In hoeverre wijkt de aanbestedingsprocedure af van Innovatief Partnership? 

 In hoeverre zijn testvoorstellen openbaar? 

 In hoeverre kunnen marktpartijen die expertise kunnen inbrengen, maar geen testbaar concept 
hebben meedoen? 

 

3.5. Geschiktheidseisen  
 
Reacties 

 Gesuggereerd wordt om de eisen dusdanig laagdrempelig te formuleren dat ook kleine partijen en 
startups mee kunnen dingen naar de samenwerkingsovereenkomst. Dit geldt foor financieel 
economische draagkracht en de technische bekwaamheid en referenties, kwaliteitszorg & borging. 

 
 

3.6. Gunning 
Vragen 

 Op welke manier komt “organisatie” en “samenwerking” terug in de gunningscriteria? 

 
 


