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1. Aanleiding: actualisatie,
aanscherping en uitwerking
Met een strategische langetermijnagenda beschrijven we de weg die we met de huidige inzichten willen
afleggen richting de zon aan de horizon. Deze zon is niet vastomlijnd. Om het lange termijnperspectief te
bereiken, zijn keuzes en concrete stappen nodig binnen het programma SmartwayZ.NL. Deze agenda
bouwt voort op eerdere gedachten, discussies en afspraken. Deze strategische langetermijnagenda maakt
de verbinding tussen de acties op korte termijn en het perspectief voor de langere termijn. Het programma
heeft betrekking op de periode 2016 – 2026, maar de opgaven zijn dan nog niet gereed. Daarom richten
we ons op de langere termijn, 2040. Keuzes en stappen zijn nodig, vooral omdat er vele ontwikkelingen
zijn die het programma beïnvloeden. Het uitgangspunt bij deze keuzen is dat de gebruiker dus de reiziger
en de vervoerders/verladers als doelgroepen centraal staan.
De omgeving verandert in rap tempo, ontwikkelingen gaan snel, we leren veel en krijgen nieuwe inzichten.
De economie trekt aan; de industrie in Zuidoost-Brabant groeit het hardst van heel Nederland. Files zijn in
een paar jaar tijd met 70% gegroeid. De NMCA 2017 (Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse) voorspelt
voor 2030 - 2040 economische verliezen als er geen maatregelen worden getroffen. Het openbaar vervoer
wordt individueler en gaat steeds meer op autoverkeer lijken; auto’s gaan meer op openbaar vervoer lijken
door concepten als autodelen. De ontwikkelingen op het gebied van smart mobility ontwikkelen zich zelfs
explosief, maar we weten dat er de eerste 10 jaar nog vrijwel geen verkeerskundige effecten te
verwachten zijn. De transitieperiode naar nieuwe mobiliteit zal relatief lang zijn. Als de eerste zelfrijdende
auto’s in 2025 op de weg verschijnen, kan het nog makkelijk 30 jaar duren voordat alle auto’s zelfrijdend
zijn. Per saldo zet de mobiliteitsgroei door en we weten ook dat ondanks slimme mobiliteit uitbreiding van
infrastructuur noodzakelijk is.
Ook de ontwikkelingen van het vrachtverkeer staan niet stil. De logistiek maakt grote sprongen als gevolg
van vergaande automatisering van de vrachtadministratie en -afhandeling waardoor er bijvoorbeeld minder
‘leeg’ gereden hoeft te worden. Experimenten moeten uitwijzen of dergelijke nieuwe vervoersstrategieën
levensvatbaar zijn. Daarbovenop heeft het nieuwe Kabinet in het regeerakkoord van 2017 aangekondigd
dat er zo spoedig mogelijk een kilometerheffing voor vrachtverkeer wordt ingevoerd.
SmartwayZ.NL richt zich op het realiseren van één slim en duurzaam vervoerssysteem waarvan de delen
naadloos op elkaar aansluiten om Nederland mobiel en bereikbaar te houden. Ook het regeerakkoord
onderschrijft de aanpak van SmartwayZ.NL en legt ook een accent op veiligheid, duurzaamheid en
klimaat. Concepten als duurzaamheid en een gezonde stad zullen grote druk zetten op de ontwikkeling
van schone vervoersmiddelen.
Door al deze veranderingen is deze agenda een vanzelfsprekende stap in dit adaptieve programma. De
evaluatie van de Programmaraad SmartwayZ.NL leert dat we op de goede weg zijn, maar op onderdelen
zijn aanscherpingen en verhelderingen nodig. De ontwikkelingen ten aanzien van mobiliteit gaan zo snel,
dat het na anderhalf jaar een logische stap is om een strategische langetermijnagenda op te stellen. Vanaf
de start in 2015 is een aantal documenten opgesteld zoals het bidbook, de brief aan de Tweede Kamer,
de governance en het Aanvalsplan en de Meerjarenaanpak smart mobility. Nu is het tijd om de filosofie en
acties hieruit in een langetermijnagenda te integreren. Met een strategische langetermijnagenda wordt de
weg beschreven die we met de huidige inzichten denken af te leggen op weg naar het einddoel.
Ontwikkelingen gaan snel, we leren veel en krijgen nieuwe inzichten. Het kan best zijn dat deze
strategische langetermijnagenda over een jaar alweer een actualisatie nodig heeft. Zo gaan we om met
adaptiviteit, kansen en onzekerheden.

3

2. Ambitie 2040: de zon aan de
horizon
In 2040 is de slimste regio in Nederland nog altijd internationaal concurrerend. De reiziger in 2040 beschikt over
nieuwe diensten en technieken, zodat hij steeds de optimale keuze kan maken voor de vervoerwijze, de route en
het tijdstip. Daardoor worden de beschikbare netwerken optimaal gebruikt, in de tijd (dus over alle uren van de
dag) en in de ruimte. Fossiele brandstoffen worden niet langer gebruikt en de negatieve milieueffecten van
mobiliteit zijn grotendeels verdwenen. Door deze transformatie is Zuid-Nederland in 2040 meer dan ooit
aantrekkelijk om te wonen, werken en recreëren.
2.1
DE SLIMSTE REGIO IN NEDERLAND BLIJFT INTERNATIONAAL CONCURREREND
Elke reiziger weet voorafgaand aan zijn reis hoe lang die zal duren. Dankzij die informatie op maat is de
doorstroming van snelweg tot stedelijke weg sterk verbeterd. Zuid-Nederland is de topkennis- en innovatieregio
met Brainport Eindhoven als één van de drie nationale mainports. De high tech-industrie groeit fors en het
zwaartepunt van de industrie is van de Randstad naar Noord-Brabant verplaatst. Daarbij heeft zich hoogwaardige
technologie en veel R&D (research & development) in deze regio gevestigd. Zuid-Nederland heeft een sterke
internationale economische positie, waardoor ook de nationale economie versterkt.
2.2
GOEDE BEREIKBAARHEID = ECONOMISCHE ONTWIKKELING
Dankzij investeringen in slimme mobiliteit en infrastructuur is de bereikbaarheid van de regio via de Kennisas A2
en de corridor Rotterdam-Duitsland nog steeds beter dan in vergelijkbare regio’s in Europa. Hierdoor kent de
regio in 2040 een ongekend lange periode van economische groei. De innovatieve, hoogwaardige maakindustrie
en daaraan gelieerde diensten floreert al jaren. De regio heeft een ruim aanbod aan innovatie en kennisontwikkeling, gekoppeld aan de Brainportactiviteiten, maar ook aan het MKB in andere delen van de regio. De stevige
ontwikkeling van deze regio is de basis om innovaties op te schalen naar de rest van Nederland en Europa.
2.3
GOEDE BEREIKBAARHEID EN EEN AANTREKKELIJK WOON- EN LEEFKLIMAAT
De hoogwaardige voorzieningen in de steden en de aantrekkelijke woon- en leefomgeving hebben een
aanzuigende werking op mensen en bedrijven. Investeringen in de bereikbaarheid worden zorgvuldig afgewogen
tegen de impact op de leefomgeving en innovatieve duurzame maatregelen zijn volop zichtbaar. Dankzij
duurzame investeringen in slimme mobiliteit, infrastructuur en klimaat is de leefbaarheid in Brabant en Limburg
beter dan ooit en is de transitie naar een energieneutrale en circulaire economie geslaagd.
2.4
NIEUWE MOBILITEIT BIEDT KANSEN VOOR DE ZUID-NEDERLANDSE ECONOMIE
De mobiliteit ziet er anno 2040 ook wezenlijk anders uit. Hoe precies, weten we niet, maar een aantal trends is al
zichtbaar. Reizigers beschikken voor en tijdens hun reis over actuele, op maat geleverde informatie. Hierdoor is
het eenvoudiger activiteiten te combineren. Steeds meer auto’s kunnen veilig zelf rijden, waardoor de reiziger
andere taken kan uitvoeren. Het autobezit neemt al jaren af. In de plaats daarvan kopen mensen vervoer in als
dienst. Bedrijven als BMW, Ford en Citroën bieden deze diensten aan. De reiziger wordt dus gefaciliteerd met
diensten als autodelen, apps of leenfietsen, zodat hij steeds de optimale keuze kan maken voor de vervoerwijze,
de route en het tijdstip. Daardoor worden de beschikbare netwerken voor auto, vrachtverkeer, fiets, schip en
openbaar vervoer optimaal gebruikt over alle uren van de dag. In 2040 is er nog steeds sprake van een hybride
systeem, van auto’s die zelfrijdend zijn en die zelf bestuurd moeten worden, en allerlei openbaar vervoerdiensten.
Dankzij die nieuwe mobiliteitsoplossingen profileert Zuid-Nederland zich in het buitenland als innovatie economie
met een kwalitatief hoogwaardig en dicht vertakt wegennetwerk, met gerenommeerde kennisclusters in de
automotive-, technologie- en high tech-industrie, als regio met een open netwerk- en samenwerkingscultuur en
met het hoogste percentage mobiel-internetgebruik in de wereld. Hierdoor heeft het Nederlandse bedrijfsleven
een sterke concurrentiepositie op de internationale markt.
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3. SmartwayZ.NL sneller, slimmer, beter
SmartwayZ.NL is gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid in Zuid-Nederland op wegen en in delen
van de regio waar knelpunten bestaan met als ambitie het versterken van de economie in regionaal,
nationaal en internationaal perspectief en het realiseren van een slim mobiliteitssysteem. Naast
bevorderen van de doorstroming heeft SmartwayZ.NL nadrukkelijk ook doelen ten aanzien van innovaties
(smart oplossingen) en proces (adaptief programmeren). In het programma is een onderscheid gemaakt
tussen de aanleiding, een opgave voor de autobereikbaarheid in het plangebied, en de oplossing die
comodaal kan zijn.
De bijdrage van het programma SmartwayZ.NL aan de ambitie kan alleen door een gezamenlijke
programmatische en adaptieve aanpak, die start met de afweging: pas smart mobility toe waar kan en
asfalt waar nodig. Het programma bestaat uit acht samenhangende deelopgaven, te weten Smart Mobility,
InnovA58, A58 Tilburg-Breda, A67 Leenderheide-Zaarderheiken, A2 Weert-Eindhoven, N279 VeghelAsten, Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant en A2 Randweg Eindhoven. Gedurende het gehele
proces maakt de programmaraad keuzes als reactie op invloeden van buiten het programma of als gevolg
van de effectiviteit en het verloop van de deelopgaven, waaronder de effectiviteit van smart mobilitymaatregelen. Door de adaptieve aanpak is het resultaat van het programma meer dan de optelsom van de
deelopgaven. De meerwaarde van de programmatische aanpak van SmartwayZ.NL zit er ondermeer in,
dat maatregelen bijdragen aan: sneller, slimmer en beter (zie afbeelding 1).

Afbeelding 1 Acht samenhangende deelopgaven vormen één programma
Vanaf september 2017 is in de deelopgave Smart Mobility de smart mobility-opgave vanuit het
Netwerkprogramma BrabantStad Bereikbaar geïntegreerd. Voor deze geïntegreerde opgave is een visie
en strategie ontwikkeld, die afgestemd is op zowel de doelen van het programma SmartwayZ.NL als van
het Netwerkprogramma BrabantStad Bereikbaar. Vanwege de complexiteit en de veelheid aan innovatieve
projecten is voor de deelopgave Smart Mobility gekozen voor een programmatische aanpak.
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3.1
SMART MOBILITY VOOR REIZIGER EN VERVOERDER
De deelopgave Smart Mobility is gericht op een voortdurende interactie/uitwisseling van informatie tussen
reizigers, voertuigen en infrastructuur, informatiesystemen, verkeer- en vervoerdiensten en op
beïnvloeding van het gedrag van reizigers én logistieke dienstverleners. Voor reizigers (consument en
vervoerder) moet smart mobility een breed palet aan complete mobiliteitsconcepten bieden met een
sluitende vervoersketen van deur tot deur.
In cijfers
Voor wat betreft het personenvervoer heeft de deelopgave Smart Mobility als streven dat 50% van de
inwoners in het plangebied nieuwe mobiliteitsdiensten en -services de komende jaren ook echt gebruikt.
Voor de transport- en logistieke sectoren streven we een gebruikerspercentage van 10-20% na voor
doorgaand vrachtverkeer (veelal internationaal) en 30-40% voor bestemmingsverkeer.
3.2
UITGAANDE VAN DE UNIEKE KRACHT VAN ZUID-NEDERLAND
De keuzes die we in het programma maken, zijn gebaseerd op de kracht, specifieke kwaliteit en het
karakter van Zuid-Nederland. We sluiten bijvoorbeeld aan bij de ontwikkelingen op campussen. In Brabant
en Limburg ligt een aantal campussen waar we intensieve samenwerking mee hebben of gaan opzetten.
In eerste aanleg ligt samenwerking met de Innovatiecentrale, de Automotive Campus en enkele Brightland
campussen in Limburg voor de hand. Van de Brightland Campussen hebben vooral de logistieke kennis
en de big-datakennis/-netwerken meerwaarde voor SmartwayZ.NL. De logistieke kennis zit vooral in de
‘Brightland campus greenport Venlo’ en de big-datakennis en -netwerken zijn geconcentreerd in de
‘Brightland smart service campus Heerlen’.
Het karakter van deze regio is uniek door:

middelgrote steden en een periferie met kleine centra daaromheen;

de sterke focus op automobiliteit met veel verspreid liggende woon-werkgebieden;

de logistieke hotspot met grote stromen op doorgaande verbindingen;

een stevige toeleveringsindustrie en kennisomgeving voor de automotive en smart mobility markt.
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3.3
DOELEN
De doelen van SmartwayZ.NL zijn hieronder vermeld (zie afbeelding 2). Er zijn meerdere inspanningen en
programma’s gericht op het bereiken van deze doelen. Daarnaast zijn er autonome ontwikkelingen die het
doelbereik beïnvloeden. De acht deelopgaven van het programma SmartwayZ.NL beogen bij te dragen
aan het doelbereik.

Afbeelding 2 Doelen SmartwayZ.NL
Het programma SmartwayZ.NL streeft het volgende na:

Zuid-Nederland is een Smart Mobility Region waarin kansen worden gecreëerd en verzilverd door
onder meer succesvolle deployment van nieuwe smart mobility/ITS-diensten (intelligente transportsystemen) en een aantrekkelijk leefmilieu.

We bouwen een kennis- en innovatieregio met mogelijkheden voor het ontwikkelen, beproeven en
opschalen van technologieën en toepassingen. We maken hierbij gebruik van een ingerichte community van reizigers.

We zetten de reiziger centraal en brengen de markt in positie. De mobiliteitsconsument is de centrale
spil in een netwerk van slimme mobiliteitssystemen in Zuid-Nederland en hij is afnemer van vele
slimme mobiliteitsoplossingen en -diensten.

Met de ontwikkelingen in Zuid-Nederland willen we samenwerken aan de smart mobilityontwikkelingen op landelijke en internationale schaal.
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3.4

NAAR EEN ONDERZOEKSAGENDA

In SmartwayZ.NL willen we uiteindelijk op grote schaal innovaties toepassen. Voor het zover is, vindt
onderzoek plaats, zijn er startups van kansrijke toepassingen en moet er getest worden. Daarna volgen de
fase van predeployment en het grootschalig uitrollen. Afbeelding 3 verbeeldt dit.

Afbeelding 3 Ontwikkelingsfasen innovaties
Om ook in de wereld van morgen de meest innovatieve regio te zijn, ontwikkelen we een
onderzoeksagenda. Voor smart mobility richten we ons op de sporen Connected en Autonomous Driving
(CAD) en Smart Logistics. We beginnen daarbij samen met onderwijsinstellingen in Zuid-Nederland zoals
de Jheronimus Academy of Data Science (JADS), de NHTV en de TU/e en zorgen voor aansluiting bij
lopende (inter)nationale initiatieven als ICADI (International Cooperative Automated Driving Institute) en de
topsector logistiek. We verkennen de mogelijkheden van internationale samenwerking met Columbus,
Ohio, waarmee de TU/e, Brainport Development en de provincie Noord-Brabant afspraken hebben. In
2018 starten we een beperkt aantal samenwerkingsprojecten met bovengenoemde instituten. Op basis
van deze ervaringen stellen we samen met de partners een onderzoeksagenda op voor de periode erna.
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4. Een adaptief programma
Adaptief programmeren is het slim omgaan met onzekerheden in tijd, plaats, financiën en proces. Door
adaptief te programmeren laten we bewust ruimte voor onvoorziene ontwikkelingen. Het kan betekenen
dat er ‘ruimte’ wordt gezocht:

in de tijd waardoor deelopgaven versnellen of worden uitgesteld;

in de locatie door een project elders uit te voeren;

in financiën door geld over te dragen naar een andere deelopgave;

in het proces door andere samenwerkingsvormen of een ander beslismodel.
4.1
ADAPTIVITEIT
Het programma bestaat uit acht samenhangende deelopgaven. De reden hiervan is dat dit meerwaarde
heeft. Juist door de gebiedsgerichte bereikbaarheidsopgave gemoduleerd op te zetten, ontstaat ruimte om
te leren en om te schuiven in tijd en kosten. Hiermee komen oplossingen in beeld die anders achterwege
zouden blijven. Hierdoor wordt ook recht gedaan aan de dynamische (smart) omgeving die vraagt om
adequate tijdige keuzes.
Dit programma hanteert een looptijd van 10 jaar. In de periode tot 2026 is de realisatie van de
deelopgaven gepland (afbeelding 4). Een deel van de effecten zal ook in de periode daarna optreden en
derhalve bijdragen aan de zon op de horizon van 2040.

Afbeelding 4 Planning van programma en deelopgaven
Het programma maakt gebruik van smart mobility en andere innovatieve toepassingen. Hierdoor ontstaan
meer oplossingen op maat en kan voorkomen worden dat onnodig asfalt wordt aangelegd. Heel bepalend
voor het verloop van het programma is de effectiviteit van smart of andere innovatieve maatregelen voor
de verschillende opgaven op het wegennet. Hierbij maken we niet alleen gebruik van kennis en inzichten
die worden opgedaan in de deelopgave Smart Mobility binnen het programma, maar betrekken we ook
ervaringen uit andere regio’s en landen. Het zoeken naar oplossingen op maat heeft bovendien niet alleen
betrekking op smart mobility. We kijken in de infrastructurele deelopgaven ook op welke andere
(innovatieve) manieren de uitbreiding van weginfrastructuur beperkt kan blijven. Denk hierbij aan het
stimuleren van co-modaliteit, de aanleg van snelfietspaden en het optimaliseren van wegontwerpen en
spitsstroken.
Hoewel adaptiviteit een belangrijk uitgangspunt is binnen het programma, zijn we ook reëel en
pragmatisch. Het vertragen van deelopgaven in de hoop op innovaties is niet aan de orde. Ook is wijziging
van budgettering in een opgave in de uitvoeringsfase niet mogelijk. Bijvoorbeeld, van de N279 VeghelAsten en InnovA58 liggen budgetten voor de uitvoering vast. Maar ook de mogelijkheden voor
verschuiving van de financiële middelen van het Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant liggen vast,
omdat zij zijn verankerd in regio-afspraken. Er zit nog wel ruimte om te wijzigen in de A67 Leenderheide-
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Zaarderheiken, de A58 Tilburg-Breda, A2 Weert-Eindhoven, de A2 Randweg Eindhoven en Smart
Mobility.
De scope van het programma is vastgesteld door de Tweede Kamer en de Provinciale Staten, hetgeen
betekent dat wijziging van de scope ook door deze bevoegde gezagen opnieuw zal moeten worden
bepaald. De afgelopen twee jaar is met enige regelmaat de vraag gesteld de geografische scope van het
programma uit te breiden, met als belangrijkste argument dat ontwikkelingen inhoudelijk samenhangen.
Zonder volledig te willen zijn, noemen we hier de afspraken die bestaan tussen InnovA58 en de N65, maar
ook de relatie tussen de deelopgave het Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant en de
Bereikbaarheidsagenda. Bij het programma SmartwayZ.NL zijn we ons ervan bewust dat de opgave die
hier centraal staat een onderdeel is van een veel groter mobiliteitssysteem. Deze afhankelijkheid van
opgaven buiten het programma maakt dat afstemming nodig is en niet alle opties meer mogelijk zijn. Tot
dusverre is er geen aanleiding geweest de scope aan te passen.
4.2
LEARNING BY DOING
Lao Tse wist het 500 jaar voor Christus al; zelfs een mars van 1000 mijl begint met een eerste stap. Met
SmartwayZ.NL moeten we van alles ontdekken. Dat doen we niet door alles tot in details uit te denken en
dan toe te passen, maar door er meteen mee aan de slag te gaan en zo te leren van de vragen die we
tegenkomen en de fouten die we maken. Want, van wat we horen onthouden we maar 10%, van wat we
lezen 20%, van wat we doen 50% en van wat we zelf ontdekken 100%. Om de onzekerheden beheersbaar te houden werken we toekomstbestendig, wat betekent dat alleen no-regret fysieke maatregelen
worden gerealiseerd. Het betekent ook dat we trachten de onzekerheid met de gevolgen ervan in beeld te
hebben, voordat grote keuzes worden gemaakt (met simulaties, gevoeligheidsanalyses en in bandbreedte). Ook is afgesproken in de programmaraad dat keuzes niet vooruitgeschoven worden en we verder
gaan met de beste optie van dat moment. We leren gezamenlijk, overheid, markt en kennisinstellingen.
Bijvoorbeeld: we starten een ‘Mobility Market’ op de A2 Eindhoven-Weert. We leren daarvan en verbeteren de volgende market, zowel wat betreft inhoud, werkwijze als schaal.
4.3
BUDGET VAN RUIM 1 MILJARD EURO
Op dit moment is een budget beschikbaar gesteld door de Tweede Kamer, de Provinciale Staten van
Brabant en Limburg, gemeenten in Zuidoost-Brabant en het bedrijfsleven van in totaal ruim 1 miljard euro
(zie tabel 1). Met de Tweede Kamer en Provinciale Staten zijn afspraken gemaakt over de besteding van
de gelden. Het totale programmabudget is onvoldoende voor de acht deelopgaven tezamen.
Deelopgave
Alle bedragen excl. BTW

Totale reservering
(incl. BTW)

Totale reservering (excl. BTW)

NoordBrabant

Limburg

Rijk

Markt

Smart Mobility

113,49

93,79

25,00

4,00

24,79

40,00

InnovA58

405,00

334,71

52,5

43,39

20,00

222,18

183,62

55,00

N279 toekomstbestendig uitvoeren

320,65

265,00

265,00

Bereikbaarheidsakkoord
Zuidoost-Brabant

134,92

111,50

55,75

Slimste oplossing A58 Tilburg – Breda

A67 Leenderheide – Zaarderheiken

Gemeenten

334,71
23,39

3,00

125,62

A2 Weert-Eindhoven1

A2 Randweg Eindhoven
Totaal

55,75

Onderzoek
1.248,74

1.032,01

420,75

7,00

508,51

40,00

55,75

Tabel 1 Budgettaire afspraken deelopgaven

1

De no-regret maatregelen maken deel uit van de reservering voor Smart Mobility
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Ten opzichte van de in 2015 verzonden brief aan de Tweede Kamer over Bereikbaarheid Zuid-Nederland
(kenmerk BSK-2015-218826) vastgelegde financiële reserveringen zijn er twee wijzigingen.
1. Slimste oplossing A58 Tilburg-Breda; voor de duurste oplossing is 75% dekking. Financiers zijn
de Provincie Noord-Brabant en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
2. Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant; op basis van een cofinancieringsafspraak tussen gemeenten en Provincie Noord-Brabant is dekking. Hierbij geldt dat de dekking vanuit de gemeenten gezamenlijk ten minste even groot dient te zijn als die van de Provincie Noord-Brabant. De
provincie heeft onder deze voorwaarde een toezegging van maximaal € 55,57 miljoen gedaan.

Financiering (excl. BTW)

Deelopgaven (excl. BTW)
112

503

7
40

56

94

Smart Mobility

Rijk
Provincie NoordBrabant
Provincie Limburg
Markt

421

Gemeenten

InnovA58

A58 Tilburg-Breda
A67 Leenderheide-Zaarderheiken

265

331

A2 Weert-Eindhoven
N279 Veghel-Asten
Bereikbaarheidsakkoord
Zuidoost-Brabant

182

43

Afbeelding 5 Verdeling financiële reservering naar actor (links) en voor de deelopgaven (rechts)
Afbeelding 5 geeft alle financiële reserveringen exclusief BTW weer. Afhankelijk van regelgeving is BTW
voor de financierende organisatie wel of niet compensabel voor de diverse bijdragen en deelopgaven.
Omdat met name het opdrachtgeverschap per deelopgave bepalend is, is in dit overzicht daarom niet aan
te geven wat de exacte financiële consequenties zijn per financier.
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5. Smart mobility
Smart mobility is de voortdurende uitwisseling van informatie tussen reizigers, voertuigen en infrastructuur
via informatiesystemen, gericht op zowel verkeer- en vervoerdiensten als op het beïnvloeden van het
gedrag van reizigers én goederenvervoerders. Hierdoor worden niet alleen de beschikbare netwerken
optimaal gebruikt, maar ook de tijd van de gebruiker en de middelen van marktpartijen (financiën,
faciliteiten en capaciteit).
Smart mobility is gericht op de totale keten van het mobiliteitssysteem in en door Zuid-Nederland. We
werken daaraan via vele projecten en programma’s. Onder de vlag van SmartwayZ.NL komen deze
ontwikkelingen bij elkaar. Zo zijn de ambities van BrabantStad op het gebied van smart mobility vanaf
2018 ook onder het programma SmartwayZ.NL gebracht. Zo vergroten we de kansen op opschaling. Om
de samenhang en interactie tussen de programmaraad SmartwayZ.NL en de Stuurgroep
Netwerkprogramma BrabantStad goed te borgen, wordt een vertegenwoordiger van BrabantStad
toegevoegd aan de programmaraad of vertegenwoordigt één van de zittende programmaraadsleden ook
de belangen van het Netwerkprogramma BrabantStad.
De doelstellingen van de deelopgave Smart Mobility dragen bij aan de realisatie van de doelen van
SmartwayZ.NL (zie paragraaf 3.3) en er zijn enkele aanvullende en verfijnde doelstellingen ten aanzien
van de stedelijke problematiek toegevoegd. Toegevoegd zijn de volgende hoofddoelen: betere
bereikbaarheid in de stad, verbeteren leefbaarheid in de steden en stimuleren schone mobiliteit. In tabel 2
zijn deze opgenomen en in geel aangegeven. Hiermee is de complete set aan doelstellingen voor de
smart mobility-opgave in Zuid-Nederland gedefinieerd.
Domein

Hoofddoel

Proces

Goede procesvoering

Subdoelen
 Efficiënt
 Effectief
 Zorgvuldig

Bereikbaar

Betere doorstroming op doorgaande routes

 Files op snelwegen verminderen

Betere bereikbaarheid stad/regio (naar de
stad toe)






Betere bereikbaarheid in de stad

 Een goed functionerend stedelijk mobiliteitsnetwerk
(hierbij stimuleren we comodaliteit: fiets, OV, auto et
cetera)
 Keuzevrijheid voor de mobilist

Innovatief /
Concurrerend

Innovatie stimuleren /
versterken van de economie






Leefbaar /
aantrekkelijk

Verbeteren leefbaarheid in de steden

 Verbeteren leefomgevingskwaliteit (met betrekking tot
de openbare ruimte en het gebruik hiervan)

Duurzaam

Stimuleren schone mobiliteit

 Reductie CO2, fijn stof, roet, geluidsbelasting

Verbeteren verkeersveiligheid

 Afname aantal verkeersdoden en letsel slachtoffers

Circulaire economie

 Biobased materialen toepassen

Goed functioneren regionaal wegennet
Comodaliteit stimuleren (auto, OV, fiets, ..)
Keuzevrijheid voor de mobilist
Sociale inclusie

Versterken vestigingsklimaat regio
Grootschalig gebruik van innovatieve toepassingen
Gebruikersacceptatie van innovaties
Internationale inbedding

Tabel 2 Smart mobility doelen Zuid-Nederland
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5.1
BEOOGDE RESULTATEN
Voor reizigers (consument en vervoerder)
Voor reizigers (consument en vervoerder/verlader) moet smart mobility een breed palet aan complete op
de gebruikerswensen gerichte mobiliteitsconcepten bieden met een sluitende vervoersketen van deur tot
deur. De reiziger kan voorafgaand aan de reis ‘de beste keuze’ maken en beschikt over
bijsturingsmogelijkheden onderweg.
Voor aanbieders van mobiliteitsdiensten
Voor aanbieders van mobiliteitsdiensten ontstaan mogelijkheden om diensten op de markt te zetten,
waaraan de consument behoefte heeft én die bijdragen aan de doelstellingen van een betere
bereikbaarheid, een veilige reis en een betere leefomgeving. Voorwaarden zijn voldoende schaal
(geografisch én potentiële klanten) en perspectief om tot sluitende businesscases te komen en om
investeerders te werven voor nieuwe technieken en toepassingen.
Voor overheden (nationaal en regionaal)
Smart mobility-maatregelen hebben naar verwachting een gunstig effect op de bereikbaarheid, de
verkeersveiligheid en de leefbaarheid (met mogelijk afgeleide positieve effecten op de gezondheid). De
hele ontwikkeling en productie van maatregelen levert arbeidsplaatsen op en draagt bij aan een stevige
concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven. Ook ontstaat er meer inzicht in de veranderende rol
van de overheden (zoals wegbeheerder, ruimtelijk planner, vergunningverlener).
5.2
AANPAK
Wat doen we eraan?
De deelopgave Smart Mobility is gericht op het ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe (innovatieve)
vervoersconcepten die aansluiten op de wensen van gebruikers. Deze concepten bestaan uit slimme
toepassingen van technologie en een slimmer gebruik van de infrastructuur en de verdeling over de tijd.
De doelen worden gerealiseerd door het ontwikkelen en toepassen van smart mobility-oplossingen langs
drie sporen (zie afbeelding 6). We kiezen voor deze aanpak omdat die aansluit bij de kenmerken en kracht
van de regio in de logistieke en automotive sector en de hoogwaardige kennis- en onderzoeksinstellingen
op deze thema’s. De regio heeft immers niet alleen een groot aantal vrachtwagenbewegingen, maar
huisvest ook zowel OEM’s (Original Equipment Manufacturers, ofwel de maakindustrie) als de grote
opdrachtgevers (retail). Daarnaast kunnen we ons baseren op een jarenlange ervaring met ITS-projecten
die doorontwikkeld kunnen worden als connected en automated driving. We hebben hierbij een groot
(internationaal) netwerk opgebouwd en een stevige positie in Nederland en Europa verworven.
We willen leidend zijn op verkeersmanagement en ITS, met een doorontwikkeling ten aanzien van
connected en automated driving (spoor 1) en op Smart Logistics (spoor 2). Wij nemen zelf het voortouw
om innovatieregio te zijn (ontwikkelen, beproeven en opschalen) door connected en automated driving (in
combinatie met verkeersmanagement, elektrische aandrijving en car-, bike- en ridesharing) en Smart
Logistics (in combinatie met connected en automated driving en verkeersmanagement) in Zuid-Nederland
mogelijk te maken en te ontwikkelen in een real life omgeving met echte gebruikers.
Bij Mobility as a Service (MaaS) pakken we het anders aan en zijn we een slimme volger (spoor 3). We
vertalen relevante (inter)nationale ontwikkelingen naar opschaalbare toepassingen voor Zuid-Nederland.
We werken aan de uiteindelijke integratie van oplossingen op de drie sporen.
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Afbeelding 6 Drie sporen voor smart mobility

Hoe doen we dat?
We werken steeds intensiever samen met de markt. We zetten in op marktgestuurde ontwikkeling van
nieuwe mobiliteitsdiensten en opschaling van succesvolle mobiliteitsdiensten. Daar waar mogelijk richten
we onze inspanningen op zelfstandige verdienmodellen voor de markt: business-to-business en businessto-consumer. Daarbij willen we een koppeling leggen tussen de (bestaande) roadmaps van de
marktpartijen en de behoeften van de gebruiker/mobilist. Dit betekent dat we niet meer de traditionele
opdrachtgevers-opdrachtnemersrelatie hanteren, maar steeds meer uitgaan van een gelijkwaardig
partnership. Als overheid vervullen we hierbij de rol van launching partner en/of facilitator. Waar nog geen
zelfstandige verdienmodellen mogelijk zijn voor de marktpartijen, maar waar wel veel maatschappelijke
voordelen zijn te behalen of vanuit de overheidsrol als wegbeheerder, volgen we de business-togovernment aanpak.
We hebben hiervoor de volgende, onderling samenhangende, projecten ontwikkeld (in oplopende fasen
van toepasbaarheid/opschaalbaarheid):
1. Faciliteren van start-ups in Mobility Lab
We bieden startups faciliteiten om hun prototype te testen in de praktijk. Hierin werken we samen met
Verkeersonderneming Rotterdam.
2. Ontwikkelen en beproeven in MobilitymoveZ.NL
We testen nieuwe mobiliteitsdiensten via de test- en ontwikkelomgeving MobilitymoveZ.NL. Wat daar
werkt kan worden opgeschaald. Bijvoorbeeld binnen het programma SmartwayZ.NL, maar mogelijk ook
elders in Nederland of Europa. De ambitie is om binnen vier jaar mobiliteitsconcepten voor personen- en
goederenvervoer te implementeren, gebaseerd op vrijwel volledig autonoom rijden (level 4) in het stedelijk
gebied waarbij zoveel mogelijk sprake is van on-demand diensten en duurzame (elektrische) aandrijving.
3. Matchen vraag en aanbod in Mobility Market
Daarnaast faciliteren we opschaling van bewezen succesvolle mobiliteitsdiensten. Dat doen we door het
matchen van vraag en aanbod. Door middel van een marktplaats voor mobiliteit worden concrete proble-

14

men van deelopgaven én reizigersbehoeften (vraag), gematcht met mogelijke oplossingen vanuit de markt
(aanbod). Dit start in 2018 op de A2 Eindhoven-Weert, de N279 Veghel-Asten en de regio ZuidoostBrabant. Daarna op de A58 Breda-Eindhoven en verder.
4.


Smart Logistics: datadashboard en truckplatooning



Truckplatooning is een ontwikkeling die kan bijdragen aan de versnelling van connected / coöperatief
autonoom rijden van vrachtwagens. Om truckplatooning uiteindelijk mogelijk te maken moet data worden gedeeld. Het delen van data gaat vele win-win toepassingen opleveren voor de logistieke sector
en overheden. Zuid-Nederland wil issues over wetgeving, werktijden en juridische aspecten op de
agenda krijgen om platooning mogelijk te maken. MobilityMoveZ.NL is een uitstekende omgeving om
platooning te testen, te valideren in een predeployment omgeving, of in de markt te zetten.

Datadashboard. Specifiek voor logistiek starten we met het verzamelen van relevante data
en inzichten. Dit om effectiviteit in de keten te verhogen, de logistieke stromen beter te kunnen managen en kansen voor innovatie te benutten. Er wordt een open dataplatform ingericht voor publieke en private partijen (logistiek en dienstverleners). Dit platform wordt later
uitgebreid met andere modaliteiten en personenvervoer. Ook starten we met een programma gericht op het verhogen van de verkeersveiligheid voor goederenvervoer.

Naast bovenstaande projecten loopt op landelijk en Europees niveau een groot aantal andere projecten,
zoals Talking Traffic, Intercor en C-the difference. Deze projecten leveren input voor smart mobility in de
vorm van data, aangepaste VRI’s et cetera. We bouwen aan het noodzakelijke fundament voor deze
projecten door middel van:
•

•

•
•
•

•
•

•

•

De gebruikersbenadering. We verbinden gebruikers (personen, logistiek en bedrijven) aan toepassingen waarbij we inzicht hebben in de behoeften en kenmerken van deze gebruiker en de gebruikersacceptatie.
Verkeersmanagement. We optimaliseren het huidige verkeersmanagementsysteem door onder andere
de integratie met connected en coöperatief rijden en de transitie naar een slimme mix van collectief en
individueel informeren van de mobilist, voor, tijdens en na de reis.
Data en communicatietechniek. Hiervoor ontwikkelen we een strategie met aandachtspunten als open
data, security, privacy en verdienmodellen voor de markt.
Interoperabiliteit. We zorgen ervoor dat alle elementen in de keten in elkaar grijpen en met elkaar kunnen communiceren (architectuur, koppelvlakken, standaardisatie).
Triple helix samenwerking. We werken samen met marktpartijen, kennisinstellingen en overheden,
gericht op ontwikkeling van kennis, technologie en de acceptatie hiervan door de gebruiker. We zetten
hierbij in op talentontwikkeling en (toegepast) onderzoek. Hiervoor moeten we in samenwerking met
betrokkenen een strategie opzetten.
Learning by doing. We bouwen aan een gezamenlijke leeromgeving voor overheid, markt, kennisinstellingen en gebruiker (mobilist).
We verbinden ons met partners op regionale, landelijke, Europese schaal en daarbuiten, omdat ontwikkelingen op meerdere plekken plaatsvinden en de eindgebruiker gebaat is bij oplossingen die op
grote schaal toepasbaar zijn.
Verantwoording (Monitoring en Evaluatie). In monitoring en evaluatie wordt vooral rekening gehouden
met de bijdrage van smart mobility aan de doelen, de hiervoor benodigde kennis, kunde en competenties bij overheidspartijen. De smart mobility-ontwikkelingen kunnen ook van invloed zijn op onze investeringsstrategie.
Andere opgaven Zuid-Nederland. We bieden handvatten aan de deelopgaven van SmartwayZ.NL om
in te schatten welke smart mobility-maatregelen voor welke concrete opgaven/knelpunten inzetbaar
zijn, wanneer in de tijd, met welk effect en hoe aan te pakken. Dit vanuit de gedachte ‘smart mobility
waar kan, infra-maatregelen waar nodig/moet’.

De technologische en maatschappelijke ontwikkelingen gaan razendsnel. Omdat deze van invloed kunnen
zijn op de hierboven beschreven sporen en projecten, kiezen we voor een adaptieve aanpak.
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5.3
INNOVATIE IN DE DEELOPGAVEN
Om de ambities ten aanzien van smart mobility en innovatie te kunnen waarmaken, is het van belang om
bewezen innovaties ook direct toe te passen in de deelopgaven die zich richten op infrastructurele
ingrepen. Welke innovaties kansrijk zijn, is afhankelijk van de aard en omvang van de deelopgave.
Sommige projecten draaien zich warm voor realisatie (N279 Veghel-Asten en InnovA58), terwijl in andere
gevallen de eerste onderzoeken nog moeten starten (Randweg A2).
Om de inbedding van innovatieve toepassingen in de infrastructurele deelopgaven verder te stimuleren,
heeft SmartwayZ.NL in 2017 een aantal tools ontwikkeld die hierbij kunnen helpen. Dit heeft onder andere
geresulteerd in het Mobility Lab, de testomgeving MobilityMoveZ.NL, het programma Smart Logistics en
de Smartbox. De Smartbox helpt deelopgaven bij de afweging welke smart mobility-maatregelen voor hun
specifieke problematiek mogelijk zijn, en wat de impact van deze maatregelen is (dit laatste weliswaar in
beperkte mate). Daarbij rekening houdend met het tijdstip waarop innovatieve maatregelen ook
daadwerkelijk op straat implementeerbaar kunnen zijn en wat de ordegrootte van de kosten is.
Naast de ontwikkeling van de hierboven vermelde tools, werden ook spelregels opgesteld voor
samenwerking met de markt, (inter)nationale standaardisering en het benaderen van gebruikers.
In 2018 wordt de samenwerking tussen de deelopgaven op de innovatieopgave verder versterkt, onder
andere door doelstellingen met elkaar in lijn te brengen (wat zijn de mogelijkheden en de wensen), kennis
uit te wisselen over best practices, gehanteerde werkwijzen en kansrijke toepassingen. Waar nodig kan
het programma werkwijzen uniformeren en aanvullende tools ontwikkelen. Zo wordt de Smartbox
bijvoorbeeld verder doorontwikkeld op basis van ervaringen met de deelopgaven. Daarbij brengen we ook
het effect van smart mobility-maatregelen op duurzame leefomgeving in kaart.
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6. Duurzaamheid en veiligheid
6.1
GERICHT OP EEN DUURZAME LEEFOMGEVING
SmartwayZ.NL is en blijft in de kern een programma gericht op verbeteren van de mobiliteit en
bereikbaarheid op innovatieve wijze. Op basis van het beleid en de ambities van de in SmartwayZ.NL
samenwerkende partijen past een ambitieus proces om het raakvlak met de fysieke omgeving op te
pakken.
1. Thema’s: Energie-opwekking, circulair en smart & green mobility
Een integrale visie op een duurzame leefomgeving, die aansluit bij het Parijse klimaatakkoord,
kabinetsbeleid en provinciale bestuursakkoorden past bij de doelstellingen en ambities van de
samenwerkende partijen binnen SmartwayZ.NL.
Het beoogde effect van deze specifieke aandacht voor duurzaamheid is een bijdrage aan een
aantrekkelijke woon- en leefomgeving waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Met elkaar streven
we naar minder milieuhinder en betere luchtkwaliteit en ruimtelijke kwaliteit. Deze effecten vormen een
complex samenspel van veel factoren die beperkt beïnvloedbaar zijn binnen de scope van het programma
SmartwayZ.NL. Maar waar we kunnen, dragen we wel ons steentje bij! Op basis van het beleid van de in
SmartwayZ.NL samenwerkende partijen komen we tot drie gebieden waarop het programma en de
deelopgave gericht activiteiten kunnen ondernemen. Door het definiëren van deze gebieden tot
focusthema’s wordt onderlinge samenwerking bevorderd en de externe zichtbaarheid van SmartwayZ.NL
vergroot. De focusthema’s zijn:




circulair ontwerpen en bouwen in de Grond- Weg en Waterbouw (GWW);
energieneutrale infrastructuur;
smart & green mobility.

2. Denkwijze: Ladder voor Duurzame Leefomgeving
Essentieel bij duurzaamheid is het principe ‘voorkomen is beter dan genezen’. Het uitgangspunt is
daarom:

Voorkomen van verplaatsing door slimme inrichting en gebruik van gebieden en inzet van Smart Mobility maatregelen.

Voorkomen van klimaatverandering door gebruik van duurzame energie voor aanleg, beheer, en onderhoud. Waar mogelijk duurzame energie opwekken voor gebruik van de weg of voor de omgeving.

Voorkomen dat door klimaatverandering de wegen (tijdelijk) niet beschikbaar zijn.

Voorkomen van afval door het circulair gebruik van grondstoffen.

Voorkomen dat schadelijke fijnstoffen vrijkomen.

Voorkomen van negatieve effecten op de gezondheid van mens, dier en plant en zo mogelijk ombuigen naar een positief effect (fietsen, wandelen, et cetera).
Deze visie is uitgewerkt in een ladder met denkstappen om de mobiliteit en de bereikbaarheid in de regio
op de meest duurzame wijze te verbeteren (zie afbeelding 7).
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Afbeelding 7 Ladder voor Duurzame Leefomgeving
De eerste drie stappen op deze ladder sluiten nauw aan op het thema ‘smart & green mobility’ en vormen
samen de Trias Mobilitae. De volgende treden sluiten nauw aan op de fasering van infraprojecten waarin
duurzaamheid in alle fasen aandacht krijgt:
1. Verminderen van de vraag naar mobiliteit. Dit heeft een relatie met bereikbaarheid, ruimtelijke inrichting van het gebieden en de lokale economische structuur.
2. Verschuiven van de modaliteit van autokilometers naar meer duurzame vervoermiddelen, zoals fiets,
openbaar vervoer en gedeeld autogebruik.
3. Vergroenen van de mobiliteit (efficiënter en schoner) door inzet van duurzame en innovatieve techniek en slim en zuinig gedrag.
4. Verkenning en planfase: duurzaamheid als onderdeel van integrale gebiedsontwikkeling, proactief
zoeken naar meekoppelkansen in het gebied.
5. Ontwerpfase: een duurzaam ontwerp van de weg, kunstwerken en gerelateerde objecten, het verkennen van alternatieve varianten en de inzet van innovatieve technieken.
6. Fase voorbereiding uitvoering: ruimte bieden voor inzet van duurzame, circulaire materialen, en middelen in de aanbesteding waarbij ook de fase van beheer & onderhoud en sloop integraal wordt meegenomen.
7. Realisatie: duurzame uitvoering met minimale hinder, lage impact op de leefomgeving en beperkte
CO2-uitstoot.
8. Exploitatie: duurzame wijze van beheer & onderhoud van de weg en efficiënt en schoon gebruik door
weggebruikers mogelijk maken.
9. Sloop: duurzaam hergebruik van kunstwerken, objecten en materialen mogelijk maken bij het einde
van de levensduur van de weg.
3. Adaptieve agenda
De thema’s onder Duurzame Leefomgeving zijn volop in ontwikkeling; de energietransitie en de overgang
naar een circulaire economie zijn dagelijks in het nieuws. Overheden, kennisinstellingen en marktpartijen
werken samen aan beleid, onderzoek en innovaties op deze thema’s. Het formuleren van een
gedetailleerde tijdslijn met activiteiten door de SmartwayZ.NL deelopgaven is daardoor zeer lastig.
Het programma neemt de taak op zich om de activiteiten van de deelopgaven op deze thema’s te
coördineren. Zo wordt invulling gegeven aan een adaptieve agenda op het thema Duurzame
Leefomgeving (zie tabel 3). Hierin staat het onderling delen van successen en leerervaringen centraal,
learning by doing, met als streven om maximaal op elkaar voort te bouwen. Het beoogde resultaat van
deze gezamenlijke inspanningen is dat er een samenhangend en innovatief portfolio van duurzame
maatregelen ontstaat (eerder omschreven als een set ‘trapjes’) die de meerwaarde en zichtbaarheid van
SmartWayZ.NL op het thema Duurzame Leefomgeving zal versterken.
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E

THEMA

1 MIJLPALEN PER
DEELOPGAVE

Algemeen Duurzame
Leefomgeving

A67 LeenderheideZaarderheiken
Bereikbaarheidsakkoord
Zuidoost-Brabant

A58 Tilburg-Breda

Smart & Green mobility

InnovA58
Smart Mobility

Inzet Omgevingswijzer en Ambitieweb om alle thema’s
binnen Duurzame Leefomgeving te verkennen en
vervolgens projectambities en doelen op te kunnen stellen
Start van generiek project Smart Roads. Dit project heeft
tot doel een duurzame en slimme manier van uitvoeren
van de projecten binnen de Bereikbaarheidsagenda van
Zuidoost-Brabant te stimuleren.
Uitbreiding van de wegcapaciteit met slimme ontwerpoplossingen en innovaties, besloten in het BO MIRT
Saldo-0 ambitie op voor mens of milieu kritische locaties
Mobility Market A2 Weert-Eindhoven: sturen op CO2 besparing
Uitbreiden van de smartbox met het effect op duurzame
leefomgeving en leefbaarheid (lucht, geluid en klimaat)
Verbinding leggen met andere initiatieven zoals pilots voor
Mobility-as-a-Service (MaaS), de zwerm Smart & Green
Mobility binnen de Provincie Noord Brabant en het programma Duurzame Mobiliteit van IenW

Energieneutrale
infrastructuur

A67 LeenderheideZaarderheiken

Inzet op een pakket aan slimme maatregelen als volwaardig alternatief om de doorstroming en verkeersveiligheid te
vergroten

InnovA58

Inzet van de Smartbox om smart mobility-maatregelen te
bepalen die tijdens de realisatie wegverbreding de hinder
beperken

N279 Veghel-Asten

Inzet van Smart Logistics met naast een positief effect op
doorstroming ook een beperking van de hinder door
vrachtverkeer door geluid

InnovA58

Energieneutrale infrastructuur: opwekken van duurzame
energie met zonnepanelen in een gebied langs de A58
voor minimaal het eigen energieverbruik tijdens aanleg en
beheer
Intentieverklaring ondertekend door Rijkswaterstaat, Metropoolregio Eindhoven, regio Hart van Brabant en gemeente Breda voor het uitvoeren van een verkenning van
de mogelijkheden om de A58 als energiecorridor te benutten

Circulair ontwerpen en
bouwen in de GWW

N279 Veghel-Asten

Verkennen mogelijkheden in combinatie met mitigatie geluidseffecten

InnovA58

Circulair Ontwerp van de A58 als onderdeel van het Ontwerptracébesluit ontwerp
Circulaire Infra Community opgezet in samenwerking met
SmartwayZ.NL, de Bouwcampus en Rijkswaterstaat
Experiment lage temperatuur asfalt in combinatie met een
hoog percentage hergebruik (>80%)

N279 Veghel-Asten

Als onderdeel van het Provinciaal Inpassing Plan wordt
gekeken naar innovatie waaronder circulair ontwerpen en
bouwen. Hierbij wordt de aansluiting gezocht bij InnovA58
om de resultaten uit de CE-community (Circulaire Economie) en het circulair wegontwerp te benutten

Tabel 3 Maatregelen voor een duurzame leefomgeving in de deelopgaven
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6.2
VERGROTEN VAN DE VERKEERSVEILIGHEID
Verkeersveiligheid is in het programma SmartwayZ.NL opgenomen, op een vergelijkbare wijze als
duurzame leefomgeving. Dit betekent dat bij het vaststellen van de doelen is afgesproken dat we géén
initiatieven nemen om louter de verkeersveiligheid te bevorderen. Echter, omdat ongevallen en incidenten
op bepaalde wegen een hoofdoorzaak van files zijn, is het voor de doelstelling ‘doorstroming’ effectief om
het aantal ongevallen en incidenten terug te dringen. Verkeersveiligheid is een randvoorwaarde en maakt
daarom wel deel uit van onze opgave als dit bijdraagt aan een betere doorstroming bij de deelopgaven.
4. De plus op de verplichte maatregelen
Verkeersveiligheid is in sterke mate randvoorwaardelijk en veelal juridisch en beleidsmatig vastgelegd bij
infrastructurele ingrepen en aanpassingen aan vervoersmiddelen. Via richtlijnen voor bijvoorbeeld het
ontwerp van auto(snel)wegen en het 3D-wegontwerp wordt een verkeersveilige inrichting van de weg
gewaarborgd. In het wegontwerp van de deelopgaven hanteren we uiteraard de geldende richtlijnen. Hier
bovenop zijn nog vele maatregelen mogelijk en effectief, in de wetenschap dat menselijk falen een
belangrijke oorzaak is van incidenten.
5. Veiliger door technische vernieuwingen
Inspanningen zijn zowel op het personen- als het vrachtverkeer gericht. In het algemeen kunnen we
constateren dat juist allerlei technische vernieuwingen, zoals adaptive cruise control en ABS de rol van de
mens kunnen overnemen. Daarom zetten we vooral vanuit de deelopgave Smart Mobility in op innovaties
om de verkeersveiligheid te verhogen. Zie verder de toelichting bij Smart Mobility (hoofdstuk 5). Dit moet
bijdragen aan meer veiligheid in het personen- en vrachtverkeer.
Ongevallen met vrachtauto’s hebben een grote maatschappelijke impact. Bijna 25% van de files op het
hoofdwegennet wordt veroorzaakt door incidenten en het aandeel van ongevallen met vrachtauto’s in
incidentele files is met 6% relatief groot. Uit recent Europees onderzoek van Volvo komt naar voren dat bij
90% van de vrachtauto-ongevallen menselijke factoren een rol spelen. De implementatie van actieve
veiligheidssystemen in vrachtauto’s, waaronder ITS, kunnen volgens de onderzoekers een duidelijke
bijdrage leveren aan het verminderen van ongevallen met vrachtauto’s.
Het programma zal randvoorwaarden scheppen, maar de technische vernieuwingen zullen vooral van het
bedrijfsleven moeten komen.
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7. Sturing op basis van monitoring en
evaluatie
Doelen en indicatoren helpen ons om te bepalen wat de eerste stappen zijn. De programmaraad heeft de
volgende doelen, subdoelen en (tussen haakjes) de indicatoren vastgesteld:

Doorstroming verbeteren met de subdoelen files op snelwegen verminderen, een goed functionerend
regionaal wegennet en co-modaliteit stimuleren (voertuigverliesuren op de grotere wegen);

Innovaties stimuleren met de subdoelen grootschalig gebruik van innovatieve toepassingen, acceptatie van innovaties en internationale inbedding (acceptatie);

Een goede procesvoering met de subdoelen efficiënt, effectief en zorgvuldig (tevredenheid programmaraad).
Met dit pakket aan doelen en indicatoren zetten we de eerste, concrete stappen op weg naar een
onzekere maar aantrekkelijke toekomst. De vraag komt nu naar voren of verbetering van de doorstroming
nog steeds een doel is. Zou het misschien om een duurzame betrouwbare reistijd van deur tot deur
moeten gaan? Met hieraan gekoppeld de vraag tot wanneer vertraging acceptabel is? Wanneer is er nog
sprake van de tevreden reiziger/vervoerder?
7.1
ADAPTIVITEIT IN MONITORING & EVALUATIE
De monitoring en evaluatieopgave moet sturingsinformatie opleveren voor verschillende doelgroepen. De
programmaraad heeft een verantwoordelijkheid voor de totale opgave en het daarvoor gereserveerde
budget. Dit vergt voor de programmaraad adequate sturingsinformatie. Dit is informatie van het
programma zelf, maar bijvoorbeeld ook een NMCA kan ertoe leiden dat deelopgaven meer prioriteit
krijgen. Een afweegkader (zie bijlage 1) ondersteunt hierbij. Tegenover de Tweede Kamer, Provinciale
Staten en gemeenteraden moeten de programmaraad verantwoorden hoe het programma verloopt.
Hiervoor is informatie nodig voor de verantwoording en legitimatie over gemaakte keuzes ten aanzien van
inhoud, planning en financiën. In 2017 is een basis gelegd voor monitoring en evaluatie. De doelen, de
indicatoren, maar ook de invulling van monitoring en evaluatie kunnen worden aangepast. Hierdoor
ontstaat een levendige (of dynamische) aanpak die fundamenteel afwijkt van de traditionele aanpak van
monitoring en evaluatie. Nieuw beschikbare informatie verdient doorrekening en bij positief resultaat
vertaling naar andere deelopgaven.
Met het ‘raamwerk voor adaptief programmeren’ (zie bijlage 2) bieden we een instrument om hiermee om
te gaan binnen het programma. SmartwayZ.NL gaat uit van het principe learning by doing en is bij het
verbeteren van de doorstroming gericht op een duurzame en veilige leefomgeving. De gezamenlijke
inspanning is een voorwaarde voor het kunnen uitvoeren van dit programma.
7.2
DASHBOARD ONDERSTEUNT STURING
In 2018 is een programma-dashboard beschikbaar, gebaseerd op een autonome situatie en
modelberekeningen van de effecten van maatregelen. Dit is een dashboard waarin we laten zien hoe ver
we zijn met het doelbereik en/of de voortgang van de deelopgaven. Ook voor innovatie en procesvoering
zijn indicatoren gekozen waarmee de programmaraad beschikt over actuele sturingsinformatie. Naast de
feitelijke informatie is hier ook aandacht voor de belevingskwaliteit (van de reiziger, vervoerder,
omwonende, bestuurder, programmaraad, et cetera). Een (perceptuele) waardering als de tevredenheid
van de reiziger over een mobiliteitsdienst, de reis, et cetera vergt een andere aanpak dan
modelberekeningen. Gezien het gebrek aan ervaring met deze datadashboard-informatie werken we ook
hier volgens het principe learning by doing, dus starten en verbeteren zodra dat mogelijk is.
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8. Partnerschap
In de governancestructuur is bepaald dat de programmaraadsleden verantwoordelijk zijn voor de totale
opgave van SmartwayZ.NL. Een volgende stap van de governance bestaat uit een doorontwikkeling van
de programmaraad en de overleggen van de programmaraad, waarbij de programmaraad zich focust op
belangrijke besluiten en kennisuitwisseling die het hart van het programma raken. Dit gaat om strategische
zaken, maar ook om tactische besluiten die direct van strategisch belang zijn. Tactische en strategische
besluiten zijn in de praktijk nauw verweven met elkaar, waardoor het niet wenselijk is deze te scheiden.
Besluiten die louter tactisch en operationeel zijn, komen expliciet onder de verantwoordelijkheid van het
programmateam.
De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor elke deelopgave is belegd bij een lid van de Programmaraad. De
deelopgaven kennen overigens eigen bestuurlijke gremia (stuurgroep en dergelijke). In 2018 gaan de
programmaraadsleden als trekker van een thema optreden. Thema’s waaraan gedacht kan worden zijn
social design, duurzaamheid, smart logistics et cetera.
8.1
TRIPLE HELIX SAMENSTELLING
De meerwaarde van dit programma is mede het gevolg van de samenwerking tussen overheden,
bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties, de samenwerking met reizigers en
vervoerders en tussen bestuurslagen, de uitwisseling van kennis en leerervaringen en de te bereiken
schaalvoordelen. In de Triple Helix-samenwerking werken marktpartijen, kennisinstellingen en overheden
samen, gericht op ontwikkeling van kennis, technologie en de acceptatie hiervan. Dit vergt een
gezamenlijke strategie. Van kennisinstellingen verwachten we dat onze agenda naast de
onderzoeksagenda’s wordt gelegd en dat wordt bezien hoe beide elkaar kunnen versterken. De
programmaraadleden verbonden aan de kennisinstellingen zullen hierin een voortrekkersrol vervullen. Van
marktpartijen verwachten we dat zij met de connecties met bedrijven specifieke marktkennis inbrengen in
de programmaraad over bijvoorbeeld innovaties, trends, vergelijkbare ontwikkelingen elders et cetera. Van
overheden verwachten we dat zij agenda’s en beleid afstemmen en hordes wegnemen, dat zij in het
belang van het programma handelen en waar dat onmogelijk is dat dit transparant gebeurt.
8.2
TAKEN EN ROLLEN
De programmaraad heeft aangegeven meer strategisch te willen sturen en daarmee de slagkracht van de
uitvoeringsorganisatie te vergroten. Daarmee wordt het mogelijk een taak sneller voor elkaar te krijgen,
omdat er minder overlegstappen moeten worden doorlopen. Uit de evaluatie van de programmaraad bleek
ook dat onduidelijk is hoe een beslissing werkelijk tot stand komt. Door verantwoordelijkheid en
beslissingsbevoegdheid op de juiste plaats in de governance te beleggen ontstaat de gewenste
slagkracht. De gewenste transparantie wordt bereikt door rollen en verantwoordelijkheden te beschrijven
in plaats van functies, mandateren of delegeren. Een rol is dan een verzameling werkzaamheden met een
logische samenhang, zoals het organiseren van inspirerende programmadagen, kwaliteitsborging of het
faciliteren van de programmaraad. De verantwoordelijkheid die bij deze rol hoort, bepaalt de
beslissingsbevoegdheid. Een bekende vorm waarin dit kan worden uitgewerkt is RACI (Responsability,
Accountability, Consultation, Inform). Tabel 4 geeft een overzicht.
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Tweede Kamer

Programmaraad

Provinciale Staten
Ruimtelijke besluiten (MIRT,

Programmamanager

Projectmanager

Programmateam

R

A

C

I

R

A

C

I

R

A

R

A

PIP)
Extra middelen beschikbaar
stellen
Wijzigen doelstellingen
programma
Wijzigen toekenning middelen
binnen programma
Uitvoeringsbeslissingen binnen

R

C

I

R

programma
Uitvoeringsbeslissingen binnen
deelopgave

Tabel 4 Responsability, Accountability, Consultation, Inform: verantwoordelijkheid en rol
8.3
(INTERNATIONAAL) KENNISNETWERK VOOR GEVRAAGD EN ONGEVRAAGD ADVIES
De programmaraad kan leunen op een kennisnetwerk waar specifieke deskundigheid ook internationaal
aanwezig is. Dit netwerk is niet een geïnstitutionaliseerd gremium, maar bestaat uit netwerkpartners die de
programmaraad gevraagd en ongevraagd van advies dienen. In 2017 heeft de programmaraad al kennis
kunnen maken met dergelijke adviezen, namelijk van René Seyger, Robert Jaap Voorn, Jef Staes, en Carlo van de Weijer.
Deel worden van de slimste mobiliteitsoplossingen in Noordwest-Europa, innoveren, nationale uitrol van
ervaringen en vernieuwing, het zijn allemaal zaken waarbij een internationaal perspectief past. Bovendien,
voor de grensprovincies Limburg en Noord-Brabant is het afstemmen met de Duitse en Belgische buren
vanzelfsprekend. De voordelen zijn bekend. Maar in een programmaraad die bestaat uit een Nederlandse
bemensing, vraagt het verstevigen van de internationale kennis en betrokkenheid een extra inspanning.
8.4

STRATEGISCH STUREN EN SLAGVAARDIG OPEREREN

Bij ‘sturing’ gaat het om een verandering van de sturing op wet- en regelgeving en prestaties naar een
sturing die gericht is op het samenwerken in het netwerk en het reageren op kansen en vragen uit de
omgeving. De traditionele voorkeur voor een rationeel-analytische aanpak wordt hierbij vervangen door
een samenwerkende en responsieve aanpak. Dit vergt een fundamenteel andere wijze van sturing, die
grote gevolgen heeft voor de cultuur binnen de betrokken organisaties. Dit betekent ook dat er in het
programma helderheid moet zijn over:

de redenen en de richting van de sturing;

het instrumentarium en de middelen die daarbij horen;

de manier waarop we met andere partijen om willen gaan (proces);

de mate waarin er ruimte is om bij te sturen als ontwikkelingen anders gaan dan verwacht.
Deze gekozen sturing moet aansluiten op de kompaswaarden: ‘samen’, ‘learning by doing’ en ‘adaptiviteit’.
Genoemde kompaswaarden vereisen ruimte voor het ontwikkelen van persoonlijke netwerken, vertrouwen
en politiek commitment. Concreet betekent dit dat allen inbreng leveren en men handelt naar gezamenlijke
spelregels. Programmaraad en programmateam sturen op een proces dat belanghebbenden verbindt, zij
stimuleren het betrekken van de omgeving en pleiten voor gemeenschappelijke visie op de programmainrichting. Deze ‘mental shift’ vereist een organisatieverandering in de rolinvulling van de overheid, het
gaat dan met name om gedrevenheid en doorzettingskracht om deze verandering vorm te geven.
Directeuren hebben een belangrijke rol bij de transformatie van de organisaties. Dit vraagt van hen dat zij
de eigen organisatie aansturen bij de noodzakelijke en daarmee randvoorwaardelijke cultuuromslag. Zij
hebben géén rol in de agendasetting en inhoudelijke invulling van de agenda voor de bijeenkomsten van
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de programmaraad. Dat is immers belegd bij het programmateam. Wél wordt hen gevraagd mét het
programmateam opvolging te geven aan inhoudelijke opgaven, voortkomend uit de programmaraad, voor
zover dat betrekking heeft op capaciteits- en kwaliteitsvragen.
8.5
OVER DE KRACHT VAN DE OMGEVING
Dit programma draait met en door de betrokkenheid van de ‘omgeving’, zoals mensen die in het
plangebied wonen of werken, mensen die professioneel betrokken zijn bij de ingrepen van SmartwayZ.NL
of mensen die vanuit een belang anderszins betrokken zijn (bijvoorbeeld natuur- en milieubelang).
Het gaat in de eerste plaats om het verbinden van reizigers en vervoerders (personen, logistiek en
bedrijven) aan toepassingen, waarbij we inzicht hebben in de behoeften, kenmerken en de acceptatie. In
het proces is een aanpak gestart, waarbij gezocht wordt naar specifieke doelgroepen of segmenten van
reizigers. In 2018 gaan we daarmee verder om op de doelgroep gerichte maatregelen en diensten te
ontwikkelen. De gebruiker staat centraal: hij kiest niet alleen de meest geëigende wijze van vervoer, maar
kan deze ook zelf creëren.
In de tweede plaats willen we via social design aan de voorkant weggebruikers, inwoners en ondernemers
bij de deelopgaven betrekken. Alle partijen zijn hierdoor in de gelegenheid om mee te werken en mee te
denken in oplossingen. Actief betrokken burgers zijn van groot belang voor een levende democratie. Dit is
dus veel breder dan de voorlichtings- en inspraakmomenten van de formele planprocedures. Bij de
deelopgaven N279 Veghel-Asten, InnovA58 en de A67 Leenderheide-Zaarderheiken heeft social design in
de praktijk plaatsgevonden (en dit gebeurt nog steeds). Zo zijn bij de N279 de alternatieven en varianten
die door burgers zijn ingebracht in het milieueffectrapport opgenomen. Hiervan zijn de effecten bepaald.
Ook een pakket aan compenserende maatregelen wordt samen met burgers opgesteld. Onze ervaringen
tot op heden zijn positief. Er waren bijeenkomsten met een verschillend publiek, verschillende
onderwerpen en verschillende locaties. Zij vonden plaats bij mensen thuis, in dorpshuizen, bij gemeenten
en bij de provincie. Maatwerk en het individu stonden hierbij centraal. Dit heeft de deelopgaven nieuwe
kennis, waarden en meningen opgeleverd.
In de derde plaats is er een brede groep van professioneel betrokkenen en/of belangorganisaties. Wij
hechten aan samen terugkijken, vooruitkijken, verdiepen en netwerken. Dit gebeurt jaarlijks tijdens de
Expeditiedag.
Vervoerders en overheden moeten zich dus verdiepen in de reiziger en vanuit een publieke rol inspelen op
en voorwaarden creëren voor een slim vervoerssysteem. Dit vraagt een cultuuromslag van alle betrokken
partijen. Het vergt een proces dat binnen SmartwayZ.NL van meet af aan is ingericht op het kennen en
verkennen van deze wensen. Via diverse media is het programma bereikbaar voor suggesties, vragen en
dergelijke en houden we belangstellenden op de hoogte van ontwikkelingen in het programma.
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9. Uitvoeringsagenda 2018: de reis van
vandaag

3E VOORTGANGS-RAPPORTAGE

STRATEGISCHE LANGETERMIJN AGENDA

KENNISNETWERK

APRIL

GEMEENTERAADS-VERKIEZINGEN

APR

MEI

MEI

PLAN VAN AANPAK OMGEVINGSMANAGEMENT

APR SMARTBOX VERSIE 2

28/ 2

MRT

21/ 3

PROGRAMMARAAD

MAART

MEI

7/ 6

JUNI

JUN

23/ 9

NOV

NOVEMBER

PROGRAMMARAAD

BO MIRT

NOV

OKT/ NOV

PROGRAMMARAAD

OKTOBER

NOV

VOORKEURS-ALTERNATIEF A67

OKT

6/ 12

DEC

PIP N279

DECEMBER

6/ 12

DEC

DASHBOARD SMART LOGISTICS

200 i-VRI’S GEPLAATST IN BRABANT

SHOWCASE ROADWORK WARNINGS

ONTWERP TRACÉ BESLUIT INNOVA58

SEPTEMBER

23/ 9

PROGRAMMADAG BETROKKENEN DEELOPGAVEN

4E VOORTGANGS-RAPPORTAGE

AUGUSTUS

SEP

PRIORITEIT FIETSVERKEER DEN BOSCH EN BREDA

SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN MOBILITYMOVEZ.NL

STARTBESLISSING MIRT VERKENNING A58 TILBURG-BREDA

JUL SMART PAKKET INNOVA58

JULI

EXPEDITIEDAG

PROGRAMMARAAD

23/ 6

INFORMATIE NIEUWE RAADSLEDEN

MEI

CONCEPT PIP N279

MARKTPLAATS VOOR MOBILITEITSDIENSTEN A2WE

PRIJSVRAAG GROEN ASFALT (INNOVA58)

FEBRUARI

28/ 2

28/ 2

UITVOERINGSAGENDA 2018

JANUARI

FEB

MRT

STARTUPS MOBILITYLAB

PRIORITEIT BUS N284

SNELHEIDSADVIEZEN VRACHTVERKEER HELMOND

MRT

MRT

MEI
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10. Stappen tot 2026: de wereld van morgen
5E VOORTGANGS-RAPPORTAGE

PROGRAMMARAAD

BESLUIT ONDERZOEK A2 RANDWEG

Q4 2019

2E TEST AUTONOOM RIJDEN

-------

UITVOERINGSAGENDA 2019-2026

MRT

MRT

Q3 2019

23/ 3 VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN

Q2 2019

Q2

Q4

TRACÉ BESLUIT INNOVA58

START PLANSTUDIE INNOVA58
Q3

Q2

ITS EUROPE CONGRES

NO REGRET PAKKET A2WE GEREED

JUN

2E TRANCHE SMART MOBILITY MAATREGELEN

MRT

START GROOTSCHALIGE AANLEG SNELFIETSPADEN

Q1 2019

JAN

Q1

MEI SHOWCASE TRUCK PLATOONING

2021

.

.

.

.

CAD LEVEL 3 GEREALISEERD

OPENSTELLING INNOVA58

OPENSTELLING N279

2024

23/ 3 VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN

.

2023

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

2022

START REALISATIE A67

RANDVOORWAARDEN MAAS INGEVULD

NIEUWE LOGISTIEKE MOBILITEITSDIENSTEN

START REALISATIE N279

2020

.

.

.

.

2025

EINDCONGRES

2026

.

.

Q4

OPENSTELLING A58 TILBURG-BREDA

OPENSTELLIHNG A67

ALLE VRI’S ZIJN i-VRI’S
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Bijlage 1 Afweegkader
Een adaptieve programmering is één van de uitgangspunten van
SmartwayZ.NL. Dat wil zeggen dat, afhankelijk van de resultaten van de eerste
stappen en autonome ontwikkelingen, telkens wordt gekeken welke
maatregelen nodig en kansrijk zijn. Hiermee kunnen we flexibel inspelen op de
nieuwe mogelijkheden van smart mobility, waarbij innovaties en infrastructurele
aanpassingen in samenhang kunnen worden bekeken.
Afgesproken is dat de mobiliteitsontwikkeling wordt gemonitord, gericht op de
effectiviteit van de maatregelen en mogelijk nieuw optredende knelpunten. Op
basis van deze monitoring kan de Programmaraad besluiten om de genomen
maatregelen binnen het programma anders te prioriteren, te wijzigen of te
schrappen (adaptieve aanpak). Deze aanpassingen zijn transparant richting
Provinciale Staten, Tweede Kamer en gemeenteraden.
In stap 1 – PASSEN – wordt de legitimiteit van de opgave getoetst.
Dit gaat om vragen als: is het een overheidstaak of is het aan de markt; en past
het binnen bestaand beleid? De doelen van SmartwayZ.NL zijn:
 versterken van de economie;
 versterken internationale connectiviteit;
 slimmer mobiliteitssysteem.
Direct rond deze doelen in het hart staat het kompas van SmartwayZ.NL met de
kernwaarden: samen, duurzaam, learning by doing, adaptief en Smart Mobility
waar kan. Deze gedeelde kernwaarden zijn leidend voor de invulling van en
sturing op het programma. Zij geven richting bij het ‘navigeren’; dit
afwegingskader zal daarbij behulpzaam zijn.
De doelen zijn vertaald naar subdoelen:
 doorstroming verbeteren;
 innovaties stimuleren;
gGoede procesvoering;
 verkeersveiligheid en leefbaarheid verbeteren.
In stap 2 – KENNEN en KUNNEN – gaat het om de ‘facts & figures’ en de
‘state of the art’
De tweede stap is het op een rij zetten van de feiten en cijfers, op zo’n manier
dat er een onderlinge vergelijking mogelijk is. Zie bijlage voor een overzicht.
De vertaling van de doelen naar subdoelen geven een indicatie voor het
doelbereik. Daarnaast zijn ook kosten en doorlooptijd relevant.

In stap 3 – MEERWAARDE – gaat het om de scoring op criteria
De derde stap gaat om het bepalen van de meerwaarde van de oplossingen.
Dat zal vooral kwalitatief van aard zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om:
 De kwaliteit van de oplossing;
 schaalvoordelen en meekoppelkansen.

In stap 4 – WEGEN – gaat het om een weging ten opzichte van andere
opgaven en oplossingen
In stap 4 gaat het om het wegen van de oplossingen en – uiteindelijk – de
politiek-bestuurlijke keuze:
 is de oplossing maatschappelijk aanvaardbaar;
 is de oplossing rechtvaardig?
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Onderstaand sjabloon is de basis voor een afweging tussen opties binnen een deelopgave of tussen
deelopgaven.
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Voorbeeld
fictief voorbeeld

Om de werking van het afweegkader te laten zien werken we hieronder een (nog) fictief voorbeeld
uit, waarin we een afweging maken tussen een gedeeltelijke verbreding van de A67 en de aanleg
van een spitsstrook op de A58 tussen Tilburg en Breda.
In stap 1 – PASSEN – wordt de legitimiteit van de opgave getoetst.
Beide projecten zijn onderdeel van SmartwayZ.NL en zijn gericht op het verbeteren van de
doorstroming, het stimuleren van innovaties en het verbeteren van de verkeersveligheid en
leefbaarheid. En dat natuurlijk bij een goede procesvoering. Daarmee is de legitimiteit van beide
opgaven geborgd.
In stap 2 – KENNEN en KUNNEN – gaat het om de ‘facts & figures’ en de ‘state of art’
Hiervoor wordt het schema onder aan de pagina gebruikt. Voor elke cel wordt een kwalitatieve
score gegeven op een vijfpuntsschaal: ++/+/0/-/---. De scores zijn zo mogelijk gebaseerd op
modeluitkomsten of feitelijke waarnemingen. In de overige gevallen gebaseerd op ‘expert
judgement’.
In stap 3 – MEERWAARDE – gaat het om de scoring op criteria
Beide projecten hebben meerwaarde; de verschillen zijn gering.
…
In stap 4 – WEGEN – gaat het om een weging ten opzichte van andere opgaven en
oplossingen
In stap 4 gaat het om het wegen van de oplossingen en – uiteindelijk – de politiek-bestuurlijke
keuze:
 is de oplossing maatschappelijk aanvaardbaar;
 is de oplossing rechtvaardig?
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Bijlage 2 Het raamwerk voor adaptief programmeren

De som van de effecten van de deelopgaven op – in dit geval – voertuigverliesuren kan worden berekend
voor verschillende scenario’s en voor verschillende jaren. Hiermee ontstaat een beeld van de effectiviteit
van de beoogde route van het programma voor het behalen van de doelen. Aanpassingen in het programma kunnen hiermee onderbouwd doorgevoerd worden.
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De reis van vandaag en de wereld
van morgen
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https://www.smartwayz.nl/
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