
ONDERWERPEN
• Deploying new mobility services
• A breath of fresh air
• Connected, cooperative and automated 

mobility
• Enhancing the efficiency of freight transport
• Enablers of digital infrastructure
• Transport network operations
• Disruption, start-ups and future workforce

ITS European Congress Brainport Eindhoven 2019

Fulfilling ITS Promises
2-6 juni 2019 – Evoluon Eindhoven – Automotive Campus Helmond
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Spin-off voor bedrijven op gebied  
van verkeer, vervoer, logistiek en  
overheden

Samenwerkingsverbanden:
• ADAS-convenant (Advanced Driver Assistance 

Systems)
• Afspraken uitwisseling van data op drie goederen-

corridors;
• Afspraken Benelux en Noordrijn-Westfalen op  

het gebied van Mobility as a Service (MaaS) die  
de vraag bundelt van reizigers en het vervoers-
aanbod van alle betrokken reisaanbieders

• Afspraken stedelijke bereikbaarheid Regio  
Zuid-Nederland

• Intensivering samenwerking organiserende en 
deelnemende regionale partners.

• Overdracht kennis en verbetering marktpositie 
Nederlandse bedrijven in ITS/Smart Mobility sector

Werkpunten burgemeesters-
conferentie
• Steden leefbaarder maken door congestie te  

verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren
• De inzet van nieuwe technologieën en nieuwe 

mobiliteitsdiensten (NMS) in steden financieren 
• Beheer van het gebruik van de stedelijke ruimte 
• voor openbaar vervoer, actieve vervoerswijzen  

en particuliere voertuigen 
• Automatisch transport in steden voor zowel  

mensen als goederen.

Bijdrage bekendheid regio en Smart 
Mobility positie Nederland
• Locatiekeuze ERTICO: Brainport Eindhoven is een 

van de meest innovatieve en concurrerende 
hightech regio’s in de wereld

• Gemeente Helmond wint Local Authorities Award 
tijdens ITS World Congress 2019

• Sterke vertegenwoordiging bedrijven Dutch Street 
• Mobifestival goed bezocht: 2000 deelnemers
• Ruim aanbod demonstraties Automotive Campus, 

echter lagere opkomst dan verwacht  
(250 congresdeelnemers)

• Deelname beleidsmakers: Europees Commissaris  
en eerste vice-president, Nederlandse minister 
van Infrastructuur en Waterstaat.

Best bezochte ITS EU 
Congress

uit meer dan 
70 landen

22 delegaties 
rondgeleid

150 expo-
santen

8 imple-
mentatie 
bezoeken

1.800 m2 
vloeropper-

vlak

5 miljoen 
kijkers/
lezers

Veel 
aandacht op 
social media

Berekende 
advertentie-
waarde 

Bestedingsimpuls 
& tijdelijk werkge-
legenheidseffect 

 Economische aantrekkings-  
 kracht en positionering

  bekendheid van Nederland en regio op het 
gebied van smart mobility

  aantrekkingskracht van de Brainport Eindho-
ven regio voor (inter)nationale congressen

  bekendheid van de Automotive Campus 
Helmond als mogelijke vestigingsplaats

  aantrekkingskracht Brainport Eindhoven regio 
voor toerisme en economie.

EXTRA’S
• Mobifestival: Publieksdag smart mobility  

op de Automotive Campus
• Dutch Street en start-up area op de  

beursvloer
• Your Future Festival (festival jong talent) in 

samenwerking met de TU Eindhoven
• VIP-diner in Kasteel Helmond
• ITS Dinner Time in DAF museum
• High level round table in Pullman Hotel
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PILAREN
• Programmering
• Tentoonstelling
• Demonstraties
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