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De vraag naar mobiliteit blijft de komende 
jaren fors toenemen en verandert snel. 
Klimaat, energietransitie, urbanisatie 
en technologische ontwikkeling maken 
dat mensen anders gaan leven, anders 
gaan denken over mobiliteit en daar 
ook andere eisen aan gaan stellen. 
De bestuurlijke urgentie en het zakelijk 
potentieel die hieruit voortkomen 
hebben tot ontwikkelingen geleid op 
allerlei terreinen. Er zijn uitdagende en 
ook verwarrende nieuwe mogelijkheden 
in alle modaliteiten van vervoer. De tech-
nologie van voertuigen en infrastructuur 
innoveert o.a. onder invloed van nieuwe 
mogelijkheden in ICT en bewerkingen 

en toepassing van data. Zelfsturende 
onbemande voertuigen komen gaan-
deweg uit het experimenteel stadium. 
Nieuwe maatschappelijke opvattingen 
over bezit, gebruik en delen van voertui-
gen openen nieuwe horizonnen waarbij 
mobiliteit een service kan worden. Er 
wordt gewerkt aan nieuwe regelgeving, 
fi nanciering en beleid, internationale 
verhoudingen veranderen. En, niet op de 
laatste plaats, wordt mobiliteit als doel 
omgeven door nevengeschikte doelen 
als duurzaamheid, veiligheid, bereikbaar-
heid, inclusiviteit, economische potentie 
en de kwaliteit van ruimtelijk ontwerp. 

Het is niet eenvoudig om professioneel 
grip te krijgen op al deze parallelle ont-
wikkelingen. Laat staan om ze te beoor-
delen, er investeringen op te plannen 
of er via beleid op te sturen. Uiteindelijk 
is niet alleen bepalend wat technologie 
allemaal mogelijk kan maken, maar 
in welke behoefte die voorziet.  Dan 
is de vraag dus: wat wil Nederland als 
het gaat om mobiliteit? En wat vindt ze 
dat de overheid daarvoor moet doen? 
Deze (dubbele) vraag is onderzocht bij 
burgers en bij betrokken deskundigen 
en overheden. Belangrijk signaal is dat 
veel mensen reizen niet langer zien als 
een noodzakelijke onderbreking van de 
dag omdat je van A naar B moet, maar 
als een deel van de dag met een eigen 
karakter en kwaliteiten. Mensen houden 
van reizen en gaan dat ook steeds meer 
doen. Zij beschouwen het meer als een 
zelfstandige activiteit die ruimte biedt 
om na te denken of te mijmeren, om 
even hard door te werken, om van de 
omgeving te genieten, met anderen in 
gesprek te raken, muziek te luisteren of 
te lezen. Daarvoor is de kwaliteit van de 
‘bubble’ waarin je reist van belang. 

Ook voor de ervaring van het reizen zelf 
is de bestelling duidelijk. Om te beginnen 
wil Nederland dat reizen is omgeven 
door caring systems, ondersteunende 
systemen die er voor zorgen dat je je in 
goede handen voelt. Dat kan gaan over 
alles wat de reis omgeeft: de informatie 

over je reis en de eventuele hindernissen 
daarbij. Goede bewegwijzering, kwaliteit 
van wegen, de aansluiting van fi etsen-
stalling op de perrons, schone wc’s bij 
benzinestations, etc. Wij willen daarnaast 
zoveel mogelijk onze eigen weg kunnen 
gaan. Dit geldt voor alle vormen waarbij 
we echt zelf het stuur in handen hebben 
(als fi ets en auto) maar evengoed voor 
het reizen met openbaar vervoer. De 
‘locus of control’ ligt bij voorkeur in ons. 
Idealiter werkt dit OV zo transparant en 
betrouwbaar dat het ons steeds passende 
keuzevrijheid geeft, geen onverwachte 
afwijkingen kent en zo autonomie opti-
maal ondersteunt. 

Nederland is graag trots op de manier 
waarop we reizen, daar hoort een stijl bij 
die herbergzaamheid biedt, passende 
comfortabele ‘bubbles’ waar je graag in 
verblijft. Opnieuw geldt dit zowel voor 
openbare reisvormen als voor private, 
zoals autogebruik. Nederland vindt het 
van belang dat mobiliteit inclusief is, 
zodat iedereen kan reizen en rijk en arm, 
jong en oud, gezond en minder valide 
zich welkom voelt om op stap te gaan. 
Nederland wil dat mobiliteit in toene-
mende mate duurzaam is, dus dat we 
verantwoordelijkheid nemen voor een 
leefbare wereld voor de generaties na 
ons, hoe moeilijk dat soms ook is. 

In de enorme hoeveelheid nieuwe tech-
nologische mogelijkheden, waarvan de 
mogelijkheden en consequenties nog 
nauwelijks te overzien zijn, verwacht 
Nederland een slimme, wakkere en 
onderzoekende houding van de overheid 
en alle betrokken partijen om mobiliteit 
beter, schoner, toegankelijker, goedkoper 
en veiliger te maken en de diverse vormen 
van reizen steeds goed op elkaar aan te 
laten sluiten. 

Professionals vinden daarnaast kritisch 
zelfbewustzijn van de overheid belangrijk. 
Zeker in de open innovatieprocessen, 
waarin deze vernieuwingen met anderen 
op onderzoekende wijze worden ont-
worpen, is er behoefte aan een overheid 
die, naast stimulans en platform, ook 
publieke waarden en condities benoemt 
en bewaakt. Daarbij speelt een verant-

woordelijkheid voor schijnbaar tegen-
strijdige doelen: Wat zijn consequenties 
voor duurzaamheid, voor veiligheid? 
Zijn de voorgestelde nieuwe vormen 
wel inclusief, voor iedereen toeganke-
lijk? Is en blijft er een ‘level playing fi eld’ 
dat toegang biedt voor nieuwe spelers 
en initiatieven zodat het ontstaan van 
monopolies en kartels voorkomen 
wordt? Wordt er zorgvuldig met publiek 
en privaat geld omgegaan? Zijn doelen 
duidelijk en evalueerbaar, zijn uitgaven 
te verantwoorden? Dit vraagt, naast 
passend publiek gezag, handhaving in 
processen. 

Professionals vragen ook aandacht 
voor intensief onderzoek naar de die-
pere vraag van reizigers: Wat beweegt 
mensen echt, wat moet reizen voor hen 
inhouden? Daarbij wordt de samenhang 
tussen ruimtelijke invulling van gebieden 
en mobiliteit binnen en tussen gebieden 
benoemd als (idealiter) een eenheid. 
Daarin zijn onroerende en roerende ele-
menten, het ontwerp van ruimtegebruik 
(Wat doen we waar?) en van bewegings-
mogelijkheden (Hoe kom je daar?) even 
belangrijk. Het gaat over van A naar B en 
over A en over B.

Het is echt spannend, de opgave is heel 
groot, haast megalomaan. Het vraagt 
om het verbinden van verschillende 
soorten technologie die voor een groot 
deel nieuw zijn en niet binnen monodis-
ciplines vallen. Het vraagt om een brede 
samenwerking van private, maatschap-
pelijke, wetenschappelijke en publieke 
partners. Het vraagt om een nieuw en 
adaptief type institutionaliteit en om een 
nieuwe omgang met geld en bijbehoren-
de posities. En last but not least, stelt het 
fundamentele vragen over governance: 
Hoe wordt democratische controle en 
publieke ethiek geborgd en wat blijft 
anderzijds autonome private onderne-
mingsbevoegdheid? 

De belangrijkste professioneel-mentale 
stap zit in de keuze voor echt gezamen-
lijke open innovatie. Dat is, anders dan 

in veel andere gevallen, niet de vorm 
waarin private en maatschappelijke 
partijen de overheid komen helpen bij de 
realisatie van een publiek overheidsdoel. 
Hier gaat het om het innoveren vanuit 
een nieuwe, werkelijk gezamenlijke, 
actor met gezamenlijk geformuleerde 
doelen en ook juridische en institutionele 
entiteit. Daarvoor vinden we inspiratie bij 
Brainport in de regio Eindhoven of CERN 
als internationale onderzoeksorganisatie 
in Zwitserland. We noemen deze actor 
voorlopig ‘Q’. Wij denken bij het basisde-
sign en karakter van Q aan het volgende:

Q is een gezamenlijke venture van over-
heden, bedrijven en maatschappelijke 
organisaties, die allen intens verbonden 
zijn met de innovatie van mobiliteit 
in en de ruimtelijke ontwikkeling van 
Nederland. Q is een partij met (mensen 
van) vanzelfsprekende statuur binnen 
business, wetenschap, overheid en de sa-
menleving. Q representeert tegelijkertijd 
een nieuwe vorm van institutionaliteit, 
van zaken doen, van onderzoeken en van 
burgerparticipatie en heeft daarmee dus 
veel aandacht voor fricties daartussen. Q 
denkt buiten de bestaande aan mobili-
teit verbonden modaliteiten en frames, 
maar kent deze en de daarin vastgelegde 
mores en (institutionele en zakelijke) 
belangen door en door. Q wordt geladen 
met kernwaarden uit onderzoek, zoals op 
voorzijde benoemd. Deze, met partners 
gezamenlijk defi nitief vast te stellen 
waarden vormen een nieuw frame of 
reference voor alle participanten. Q heeft 
en onderhoudt vanuit deze common 
ground gevoelige sensoren naar politiek 
en overheid, naar wetenschap, naar de 
zakenwereld en naar (partijen uit) de 
samenleving. 

De ‘cockpit’ van Q bestaat uit  mensen 
die het karakter (DNA) van Q vormen en 
bewaken en de machinekamer van deze 
innovatie op gang brengen en houden. 
Deze machinekamer is in essentie een 
open, beschaafd en zakelijk platform 
voor innovatie, waaronder onderzoek, 

experiment en implementatie. Q ontwik-
kelt nieuwe institutionele inbeddingen 
en vormen van fi nanciering en partici-
patie. Q is robuust en heeft statuur en 
bestuurskracht zonder verstrikt te blijven 
in bestaande verhoudingen. Q staat los 
van bestuurlijke drukte maar kent de 
beweegredenen, vragen en onzeker-
heden van alle achterliggende partijen 
heel goed en verbindt zich steeds in een 
vroeg stadium met lopende of glorende 
perspectieven. 

Q daagt zichzelf en anderen uit tot state 
of the art kwaliteit. De binnenkring van 
Q stelt doelen, inventariseert, scheidt zin 
zorgvuldig van onzin, verbindt met rele-
vante derden en ontwikkelt dan daad-
kracht en schakelt door naar productie. 
Q is ‘curiosity driven, underpinned by 
research, powered by creativity, driven 
by entrepreneurial spirit and the courage 
to act.’ Q werkt aan nieuwe vormen van 
langjarig beleid en van standaardisatie. 
Ook aan specifi cerende activiteiten en 
(nieuwe) passende verdien  en/of subsi-
diemodellen. 

Q is doordrongen van het belang van 
gebruikersonderzoek en -participatie. 
Q ontwikkelt een vertrouwensbasis van 
waaruit bestaande vormen tot geleidelij-
ke innovatie kunnen en durven overgaan. 
Inhoud en energie gaan daarin steeds 
boven structuur, belangen en de posi-
tie van Q zelf. Q promoot en stimuleert 
verbindingen tussen innovatieve acto-
ren. Q maakt verbinding met lopende 
innovaties, onderzoekt doelen en de 
relaties tussen die doelen en wat er fei-
telijk in projecten gebeurt. Q werkt met 
scherp analytisch gereedschap om zin en 
werkelijk potentieel te kunnen scheiden 
van onzin en gebakken lucht. Tot slot 
onderscheidt Q  met precisie rollen die de 
participerende actoren in de ontwikke-
ling hebben. 

De opgave
De wereld van infrastructuur en mobi-
liteit staat voor wezenlijke verande-
ringen. 
Gedreven door nieuwe technologie 
en omgeven door maatschappelijke 
drijfveren
als duurzaamheid, transparantie en 
privacy is het model van onderhoud 
en capaciteits vergroting van bestaan-
de netwerken aan het eind van zijn 
levens cyclus. De Unit Innovatie in 
Mobiliteit (IinM) wil richting geven aan 
de nieuwe rol van de overheid in deze 
veranderingen, de veelomvattende 
opgave luidt: 
•  Formuleer doelen en innovatieaan-

pak van I&W m.b.t. innovatie in mo-
biliteit op het gebied van weg, spoor, 
OV, lucht, water en ondergrond

•  Creëer een gezamenlijke werkor-
ganisatie (beleid en uitvoering) om 
deze doelen te realiseren samen met 
relevante publieke, maatschappelijke 
en private partijen

Het Ministerie van I&W heeft het voor-
touw in deze ontwikkeling genomen. 
Tegelijkertijd is evident dat samen-
werking, gezamenlijk commitment en 
ondernemerschap voorwaardelijk is. 
Dit vraagt om een goede, d.w.z. gepast 
bescheiden en ook gepast zelfbewus-
te, positionering van de overheid.
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