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Is Smart Mobility ook interessant voor gemeenten?

Wie heeft (of neemt) de verantwoordelijkheid?

XTNT ziet juist veel kansen voor gemeenten om aan

de slag te gaan met Smart Mobility. Maatregelen zoals

bijvoorbeeld de inzet van Floating Car Data zijn snel

inzetbaar. Wel zou er nog meer aandacht moeten zijn

voor kennisdeling. Gemeenten hebben behoefte aan

concrete en toepasbare voorbeelden. Het is belangrijk

om ook kleinere gemeenten aan te sluiten bij de

discussie over Smart Mobility en deze gemeenten

moeten vervolgens open staan voor een ander soort

werkwijze en samenwerking met de markt.

XTNT ziet het voordeel van Smart Mobility toepassingen in het

verkeer. Verkeersveiligheid en privacy zijn hierbij voor ons wel

belangrijke randvoorwaarden. Wij moedigen marktpartijen en

overheden dan ook aan om door te gaan met het ontwikkelen

van slimme diensten en hierbij vooral te kijken naar hoe

weggebruikers hier goed en veilig mee kunnen omgaan. De

gebruiker staat wat ons betreft centraal.

Naast auto ook aandacht voor fiets of openbaar vervoer?

Wij zien dat met name in Nederland specifiek veel

aandacht is voor de fiets en dat er voor deze modaliteit

bij (lokale) overheden ook meer kansen liggen op het

gebied van Smart Mobility. Denk bijvoorbeeld aan het

verzamelen en analyseren van data, het slim sturen

van fietsstromen, fietsparkeren of het stimuleren van

fietsgebruik. Er zal echter een financiële prikkel vanuit

de overheid nodig zijn om marktpartijen hiervoor te

activeren.

XTNT is van mening dat overheid en markt veel meer

moeten samenwerken. Een betere samenwerking zorgt

ervoor dat de juiste overheidsinformatie bij steeds meer

reizigers terecht komt. Een ander voordeel van dergelijke

samenwerking is dat marktpartijen hun diensten nog beter

en slimmer kunnen maken. Slimme manieren van inkoop

(maatwerk) kunnen hier ook bij helpen.

Hoe om te gaan met verkeersveiligheid en privacy?

Ja, veel bezoekers kwamen naar het kenniscafé om
informatie en kennis te vergaren. De dynamiek was goed
doordat er nationale-, lokale overheden, marktpartijen en
adviesbureaus aanwezig waren.

Ja! Het gesprek tussen overheid en markt moet vaker en
intensiever gevoerd worden om tot een betere
samenwerking te komen. Voor een volgend kenniscafé is er
de wens om meer te richten op de multimodale reiziger.

Smart Mobility moet oplossingen bieden voor
bereikbaarheidsopgaven. Onze bezoekers willen Smart
Mobility dagelijks inzetten doormiddel van C-ITS, IR
camera’s, fietsapps, FCD en advertising binnen programma’s
en projecten.


