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Wat is smart?
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Data in smart mobility
Data
• Reisinformatie, logistieke planning, IT systemen om
vraag en aanbod bijeen te brengen, data platforms, Big
Data benaderingen
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Data ; verhalen
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Data ; verhalen
•

Deze ongekende hoeveelheden data die beschikbaar zijn en de in hoog tempo veranderende
technologieën, bieden de verkeers- en vervoerssector ongekende kansen.

•

Van alle data die potentieel beschikbaar is, wordt slechts een fractie gebruikt. Terwijl juist deze
ongebruikte data essentieel zijn om efficiënte en betrouwbare keuzes te maken op
mobiliteitsgebied.

•

Nieuwe methoden maken het mogelijk om geheel nieuwe verbanden te ontdekken en meer inzicht
te vergaren in de verkeersstromen en menselijk gedrag. Moderne technologieën zoals GPS, GSM
en WiFi systemen bieden inzicht in de verkeersstromen. Dit leidt ertoe dat met een beperkter
budget slimmere keuzes gemaakt kunnen worden op mobiliteitsgebied.

•

Big Data gaat één van de belangrijkste beleidsinformatietools vormen in de toekomst van het
verkeer en vervoer. Het gaat zoals in het verleden niet meer alleen om steekproeven en enquêtes,
maar om het verzamelen, analyseren en visualiseren van zoveel mogelijk gegevens
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Ja, en…..
• Sterk hype- karakter van Smart Mobility
•
•
•
•
•

Elke 2 jaar nieuwe hype
2011-2012; elektrisch
2013-2014; automatisch
2015-2016; mobility as a service
2017-2018: hyperloop

• Telkens nauwe samenwerking technische smaakmakers,
consultants en journalisten; creatie van perfecte hype- cycle.
• Traagheid; vernieuwing wagenpark kost 17-19 jaar
• Terughoudendheid bij potentiële klanten
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Ja, en…
• Telkens grote spanning tussen wat er zou moeten
kunnen (de verhalen) , en de praktijk
Mapping of ICT (auto)mobility experiments

WeGo
Shared parking Amersfoort

MOBI

SPARC

Greenwheels
Uber

Connectcar
Car2Go

Flip en Klaar
Buurauto

Bliksem

Filejeppen

TimesUpp

HERE
Routeradar

ANWB Onderweg

MAXS
Superroute

Superticket
Incident management

ADAM

Verkeersinformatiedienst

ZOOF
Blikr

Route 66 Navigatie

Andes

Google Maps

SnappCAr

Waze

Go About

services

Mobile Ninja

Lochem adopt EV
MyWheels

Smart Solar Charging
Studentcar

SMART

Slim Rijden Kosten Vermijden

Blabla car
ParkFlyRent

Prettig Parkeren

Social charging MyOrder Parckr
PPA In car
Amsterdam Arena Events
BeepBeep Yellowbrick
Slimmer naar Scheveningen
Parkmobile
Parkbee
EVA PPA Zuidoost
Slotmanagement Switchpark

Roudle

Mobypark

PickThisUp

P33

MobielSchadeMelden app

Mobilitylabel

B-Riders

Marktplaats voor Mobiliteit

Flitsmeister
Road Works Warning
Flister
Flowpatrol
Ijburg Streetwise App
Parquery

XXlmo

Multimodale reisinformatie

SAA-corridor

Open parkeerdata
Marktplaats voor Mobiliteit

Mobility mixx

Reisinformationdiensten BBv

Supermarktlogistiek

Reisinformatiediensten BB1
Evenementen

BEAMRZ
Calendar42
Plannerstack

Incidenten IMex
Social media in traffic management
De Digitale Wegbeheerder
SpitsLive

Mobinet

Spookfiles

data

IkbenHopper

CHARM PCP
Probe Vehicle Data
C-ITS
Floating Car Data
C-ITS Corridor
Road Hazard Warning
TomTom Traffic
INTERCOR
Compass4D
Praktijkproef Amsterdam
Intelligent crossings
PPA wegkant

initiator type
new entrant
incumbent

Intelligente fiets TNO

initiator actorgroup
public authority
producer network
financial network
societal group
user group

Brabant in-car III

EcoTwin-demonstration

European truck platooning challenge
GCDC 2016
A2 test
Tesla Autopilot 1.01

shared

EcoDriver

physical

PPA West
Energy Efficiency Intersection
Red Light Violation Warning
Communicating traffic light crossing Delft
Intersection Safety
PPA Noord
BikeScout
DAVI

Legend

multi-modal

WE pods

automated
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Ja, en…
• Veel zal technisch mogelijk worden
• 125 pilots nu aan de orde in Nederland
• Maar : essentieel is bereiken van omvang’(“magnitude”)
• Opschalen is lastig ;
• pilots kunnen zonder veel risico, zonder dat bestaande instituties
(vb. het fossiele brandstof- auto complex) worden aangetast
• en zonder dat er echt investeringsgeld naar toe moet worden
• Bij opschaling ; wezenlijk ander speelveld
• Ook omdat, en dit geldt sterk bij data, er van een soort machtsvrije
wereld wordt uitgegaan.
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Benadering
• 1. Zelf weten wat je wilt weten…..
• Er zal veel kunnen, maar wat wilt U weten; waar mist
U echt informatie ?
• Voorbeeld ; beladingsniveaus van trucks, nu 24 % leeg.
Maar wilt U daar wat mee ?

• Kern is ; maak gezamenlijk een vraagagenda, en laat U
niet meevoeren…
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Benadering
• 2. De datawereld is niet machtsvrij
• Van wie zijn de data die je auto produceert?
• Wie gaat wanneer, hoe en met welk doel data koppelen?

• Hoe komt het toch dat het data- machtsveld zo slecht en stamelend
in kaart wordt gebracht?
• Wat zijn nu precies de essentiële overheidsinterventies? (vgl.
Duitsland ; verbod op machine leren, gebrek aan transparantie)
• Waar gaat het over ethiek, en waar over gewoon praktisch doen
• Bestuurders snappen hier (nog) niets van ; educatieve taak
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Benadering
• 3. Je moet ook wel durven kiezen (bij H 3)
• A. Kijk waar komende jaren echt vliegende “business
modellen” (dus ver voorbij pilots) gaan ontstaan (dus
voorbij de hypes)
• B. Onderzoek wie anders de diensten zou kunnen
aanbieden, per onderwerp
• C. Maak een kernkeuze voor “keurig conservatief”of
“mobiliteitsmanager”
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Benadering
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