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Autonoom 
wegtransport 
in 2030

Nederland koploper maken op het gebied van de imple-

mentatie van Connected & Automated Transport (CAT) 

in het wegverkeer, dat is wat IMIAT beoogt. Met 2030 

als stip op de horizon gaat IMIAT via verschillende pro-

jecten de weg hiernaartoe uitvoeren. 
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Ambitie 

In 2030 is Nederland koploper in de implementatie van Connected & Auto-
mated Transport voor vrachtvervoer over de weg in Europa. In cijfers betekent 
dit dat: 

• in specifieke trajecten, zogenaamde LivingLabs, 100% Connec-
ted   & Automated vervoer mogelijk is;

• 20% van het vrachtvervoer tussen de bij IMIAT aangesloten   
 transportbedrijven, binnen het LivingLab, autonoom wordt 
 uitgevoerd; 

• IMIAT betrokken is bij de implementatie van CAT op twee 
 internationale trajecten. 

CAT wordt uitgevoerd met voertuigen waarbij het laadvermogen uiteenloopt 
van een enkele pallet tot een container. 

IMIAT richt zich met name op het testen en implementeren  

Scope IMIAT 

IMIAT bevat drie onderdelen die de komende tien jaar stapsgewijs worden 
ontwikkeld. Elk component is essentieel voor het succesvol uitvoeren van de 
implementatie van CAT op het Nederlandse wegennet. 

 1. LivingLab voor implementatie van CAT

 2. Organisatie + procedures rondom de implementatie van CAT

 3. Faciliteiten ten behoeve van CAT
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1. LivingLab 

implementatie CAT

De technologieën voor CAT zijn voldoen-
de ontwikkeld om de volgende stappen 
te nemen. We zien dat nu door de OEM’s 
gewerkt wordt aan de integratie van deze 
technologieën in een voertuig. 

IMIAT richt zich met name op het testen 
en implementeren van CAT in deze voer-
tuigen in een zogenaamd LivingLab, een 
door IMIAT gerealiseerd (of bestaand) im-
plementatiegebied. In het LivingLab kan 
dan het uitvoeren van autonoom transport 
door transportbedrijven beproefd worden 
in de praktijk. Om het testen met gebruiks-
situaties in de juiste context en dicht bij de 
markt uit te voeren is er een LivingLab op 
verschillende locaties nodig. 
IMIAT richt met betrekking tot de routes op 
de wensen van de transportbedrijven. Tot 
de mogelijkheden behoren ook de routes 
van Breda naar Venlo…

Onderdeel van IMIAT is om vast te stellen 
welke aspecten van belang zijn om CAT 
commercieel interessant te maken. Dit is 
belangrijke informatie voor de ontwikkeling 
van producten en dienstverlening die CAT 
mogelijk maken.

Op de routes van het LivingLab wordt het wegennet 
klaar gemaakt voor CAT-vrachtverkeer. Het uitgangs-
punt hierbij is zoveel mogelijk gebruik te maken van 
de aanwezige infrastructuur om investeringen in ex-
tra asfalt te voorkomen. Indien nodig worden er voor-
zieningen gerealiseerd zoals telecommunicatie (5G) 

en eventuele markeringen. De infrastructurele wijzi-
gingen zullen zo beperkt mogelijk blijven om verdere 
uitrol in andere gebieden in binnen- en buitenland 
mogelijk te maken. De kennis over benodigde aanpas-
singen in het LivingLab maakt onderdeel uit van IMIAT.
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2. Organisatie en procedures 

rondom de implementatie van CAT

Consortiumleden van IMIAT ontwikkelen producten en dienstverlening om de 
CAT-implementatie mogelijk te maken. Hierin dienen de werkwijze en dienstver-
leningen die nu voor de manueel bestuurde transportvoertuigen gelden, aange-
past te worden op de situatie zonder bestuurder. De bestuurder is in de huidige 
situatie naast het besturen van het voertuig ook betrokken bij het laden en lossen. 

Voor het betreffende LivingLab worden generieke regelgeving en procedures 
opgesteld die van toepassing zijn op alle implementaties van CAT. De betrokken 
publieke partijen zoals wegbeheerders en RDW zijn nodig om een werkwijze te 
definiëren voor onder meer toelatingseisen, validatie, verificatie en wijze van be-
sturing en beheer. Onderdeel van het project is de afstemming over de rol en ver-
antwoordelijkheden van wegbeheerders, RDW en private partijen.
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3. Faciliteiten ten behoeve van CAT

Om de implementatie van CAT voor vrachtverkeer mogelijk te maken zal IMIAT 
tientallen voertuigen inzetten die door de aangesloten bedrijven geleverd worden. 
Hoewel het niet binnen de scope van IMIAT ligt om een compleet autonoom 
voertuig te ontwikkelen, kan een bedrijf wel binnen IMIAT aanpassingen en uit-
breidingen doorvoeren op zijn autonoom voertuig om het voertuig geschikt te 
maken voor de beoogde inzet. Nederland heeft verschillende innovatieve bedrij-
ven die op CAT actief zijn, maar gezien het internationale karakter van de markt 
zullen desgewenst ook koplopers uit het buitenland (Europa) betrokken worden. 

IMIAT biedt ondersteuning bij de toelating van een voertuig door twee testfacilitei-
ten te bieden. Ten eerste zal het LivingLab in een Digital Twin worden nagebootst 
zodat testen virtueel kunnen worden uitgevoerd voordat op de weg gereden wordt. 
In deze simulatieomgeving kan door middel van het geautomatiseerd uitvoeren van 
testcases aangetoond worden of het voertuig zonder problemen kan opereren in 
het betreffende gebied. Daarnaast worden de al beschikbare testfaciliteiten in Hel-
mond uitgebreid zodat hier met de fysieke voertuigen getest kan worden.
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Verwachte rendementen 
van IMIAT

Situatieschets
Nederland is volgens internationale vergelijkingen geruime tijd nummer 1 
geweest op de ranglijst van landen die zich het meeste voorbereiden op de 
komst van zelfrijdende voertuigen [KPMG 2019]. De ‘Declaration of Amster-
dam’, aangepaste regelgeving zoals de experimenteerwet en de vele pilots 
op snelwegen en met shuttles rechtvaardigden deze positie [Rijksoverheid 
2019/RDW]. De 3e generatie Rivium Parkshutte wordt als een toonaangevend 
voorbeeld van implementatie in het OV gezien [Boersma, 2019]. Ook op het 
gebied van CAT zijn er initiatieven zoals de Truck Platoon Challenge [RWS]. De 
Rotterdamse haven is geruime tijd wereldleider op het gebied van implemen-
tatie van AGV’s (Automatic Guided Vehicle) op de terminals [Boersma, 2020]. 
Daarnaast is de aanbesteding van de unieke volledig geautomatiseerde 
container exchange route (CER) in volle gang. 

We zien in 2020 dat het aanvankelijke enthousiasme door praktijkervaring 
plaats maakt voor realisme [Gartner Hype Cycle, 2015]. Daar staat tegenover 
dat we in Nederland verschillende OEM’s hebben die samenwerking zoeken 
met toeleveranciers met specialistische kennis en producten om CAT-systemen 
uit te testen. Deze partijen zijn gebaat bij een verdere opschaling in een pro-
fessionele semi-open of open omgeving. In Nederland ontbreekt het tot nu 
toe aan deze test/implementatiegebieden; IMIAT gaat test/implementatie-
ruimte opzetten samen met bedrijven, overheden en kennisinstellingen. 

De grote dichtheid en de drukte van het Nederlandse wegennetwerk is 
enerzijds een belemmering, anderzijds een kans om het testen onder verschil-
lende omstandigheden uit te voeren. De uitstekende ICT-infrastructuur van 
Nederland is daarbij een significant voordeel.

Verder 
opschalen 
in een 
professionele 
semi-open 
of open 
omgeving
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Vergroting van het verdienvermogen Nederland
Het belang van een prominente positie ligt in kansen die het de Nederlandse eco-
nomie, de werkgelegenheid en de innovatie biedt. Economisch gezien zullen door 
CAT de transportkosten dalen (met name door vermindering van loonkosten en 
het voorkomen van tijdverlies in files). Studies zoals de Tupperware case tonen 
aan dat kosten per vervoerde eenheid door CAT afnemen [Muylaert, 2011]. 
Dit verbetert de concurrentiepositie en vergroting van het marktaandeel van 
Nederlandse logistieke dienstverleners.

Ook creëert IMIAT nieuwe banen ter ondersteuning van de systemen en 
monitoring van de onderliggende ICT-systemen en verbetert het het vesti-
gingsklimaat voor relevante technologie, automotive, ICT en andere bedrijvig-
heid. De innovatieve technologische producten voor het vrachtverkeer betekenen 
business voor ICT-bedrijven en toeleveranciers in de automotive industrie en zijn 
daarmee ook een exportproduct.

Vergroting doorstroming wegverkeer
IMIAT draagt bij aan de verhoging van de productiviteit en efficiëntie van het 
wegennet door o.a. volcontinu (24/7) gebruik van de infrastructuur (niet gebonden 
aan rij- en rusttijden van chauffeurs). Ook de vermindering van het aantal onge-
lukken door menselijke fouten en de daaruit afnemende gevolgschade heeft een 
positief effect op de doorstroming.

Unieke sterktes 
van IMIAT  

Bundeling van relevante partijen
ACE, Automotive Center of Expertise, heeft een verbindende rol in dit project. 
Het verbindt in nauwe samenwerking een aantal hogescholen en het Automotive 
bedrijfsleven en overheidsinstanties. Andere tech- en ICT-bedrijven, overheden 
(infra, regelgeving), kennisinstellingen, verzekeraars, etc. hebben toegezegd om 
tot IMIAT toe te treden. Bedrijven uit de verschillende sectoren gaan planmatig 
samenwerken in de samen met IMIAT geselecteerde projecten. Het teamwerk 
dient ervoor om praktische struikelblokken voor de realisatie van autonoom 
transport op te ruimen.

IMIAT heeft een focus op planmatige implementatie en opschaling
Aan de hand van een roadmap per use case en het onderzoeken en oplossen van 
praktische belemmeringen worden innovaties omgezet in toepassingen op een 
van de gebieden van de scope. Door een planmatige implementatie en opschaling 
in de praktijk in het oog te houden, worden te academische onderzoeken en te 
vrijblijvende pilots vermeden. Het gaat IMIAT om stapsgewijze producttoepassing 
met een economisch en maatschappelijk positief perspectief en de daarbij nood-
zakelijke innovatie.

Experimenteren en testen
Het is ondenkbaar CAT ongetest van de ene op de andere dag in de praktijk in te 
voeren. Professionele gefaseerde experimenten, tests en homologaties van alle 
innovaties dienen hieraan vooraf te gaan. Functional Safety Compliance (FSC 
ISO 26262) en Safety Integration Levels (SIL IEC 50128) dienen daarbij voorop 
te staan. De testfase wordt uitgevoerd in een omgeving die voldoende overeen-
komt met de werkelijke situatie. De experimenteerwet biedt de mogelijkheid om 
na gedegen voorbereiding ook op de weg professioneel te testen. De testen en 
implementaties gaan plaatsvinden zowel in een gesloten omgeving, semi-open 
omgeving én real-life op voor de use case relevante gebieden. 



IM
IA

T
 B

rochure | 2020

9

Opbouwen van ecosysteem van organisaties
IMIAT richt zich ook op toegepast onderzoek naar risico’s, recht, organisatie- en 
financieringsmodellen. De ontwikkelingen van techniek, infra, ICT hebben hun 
invloed op de organisatorische aspecten. Binnen het ecosysteem van IMIAT 
worden de rollen, verantwoordelijkheden en dienstverlening van publieke en 
private partijen opgebouwd.

Aanpak 

In een gedetailleerd projectplan wordt de aanpak verder uitgewerkt met de 
consortiumleden om aan te sluiten bij hun belangen. De implementatie en uit-
rol vragen om een programmatische systeemaanpak ondersteund door een 
gezamenlijk kennisplatform. De praktijkgerichte onderzoeksprojecten van het 
kennisplatform zijn onderdeel van de cruciale vernieuwingsstappen in een vooraf 
overeen te komen roadmap. Het projectplan vertaalt deze vernieuwingsstappen 
in producten en dienstverlening met economische waarde. Daarbij hebben we 
productwaardige voertuigen nodig, met een TRL-niveau 8 of 9. Hierdoor biedt 
IMIAT innovatie- en groeiperspectief voor de deelnemende bedrijven op het ge-
bied van bedrijfsvoering, procedures en processen. De bemensing van IMIAT zal 
grotendeels door de consortiumleden worden verzorgd.

Werkgroepen

Binnen IMIAT zetten we werkgroepen op. Deze werkgroepen vormen de back-
bone van praktijkgerichte projecten die we onder andere met transportbedrijven 
en OEM’s gaan opzetten. Werkgroepen en projecten vormen zo samen het re-
sultaat van het IMIAT-programma. Met de afronding van elk project wordt een 
mijlpaal bereikt van de ambitie van IMIAT. Een overzicht van de werkgroepen met 
een globale beschrijving is hieronder beschreven. In elke werkgroep participeren 
bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er belang hebben kennis te delen, 
te testen en toe te passen. 

Living lab
Een Living lab is een geschikte onderzoeksomgeving voor IMIAT, omdat het 
project complex en dynamisch is en zicht richt op implementatie in de dagelijkse 
praktijk.  De twee onderscheidende kenmerken van living labs zijn cocreatie en
een levensechte experimenteerruimte (Living labs in Nederland - Van open test-
faciliteit tot levend lab. Den Haag, Rathenau Instituut, 2017). In de studie van het 
Rathenau instituut worden meerdere typen samenwerkingsinitiatieven onder-
scheiden, op basis van de mate van cocreatie en de locatie van de experimen-
teerruimte. 

Automated driving is zo’n vraagstuk dat nog volop in ontwikkeling is en waar 
de implementatie goed overwogen en gestructureerd moet worden opgepakt. 
Daarom wordt binnen IMIAT een living lab ingericht. Nadat het goed functioneren 
en de veiligheid voldoende is geborgd worden automatisch gestuurde voertuigen 
toegelaten op een daartoe ingerichte omgeving op de openbare weg. Dat kan 
in eerste instantie op ingerichte rijstroken die daarop zijn ingericht, maar het zal 
daarna ook breder worden uitgevoerd.

De omgeving (genoemd zij de A58 en A67 Breda-Venlo) dient te worden uitge-
rust met de nodige markering en apparatuur voor sturing, monitoring en damage 
control. Daartoe moet een forse investering worden gedaan.
Het gewenste resultaat is dat automatisch gestuurde voertuigen real life aan het 
verkeer kunnen deelnemen en zodanig in het living lab zijn getest, dat uitrol binnen 
en buiten Nederland verantwoord is.

Op een locatie die voor de deelnemende logistieke partners van het consortium 
van belang is wordt het wegennet klaar gemaakt voor CAT-vrachtverkeer. Hier 
zijn de betreffende wegbeheerders en de betreffende logistieke bedrijven essen-
tiële partners binnen het consortium. Indien nodig worden er voorzieningen ge-
realiseerd zoals mogelijke 5G dekking of verbeteringen in de wegmarkeringen. 
De infrastructurele wijzigingen zullen zo beperkt mogelijk blijven om verdere uitrol 
in andere gebieden mogelijk te maken.
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Gesloten testbaan 
In deze werkgroep worden de benodigde voorzieningen bepaald en gerealiseerd 
voor het testen van de voertuigen voor autonoom transport op een afgesloten 
testbaan. Deze testbaan zal zodanig worden ontworpen dat deze voldoende over-
eenkomt met de werkelijkheid. Afhankelijk van de te testen use case / manoeuvre 
kan dit op verschillende locaties plaatsvinden. 

Deze werkgroep zal de benodigde faciliteiten van een gesloten testbaan inven-
tariseren. Hiervoor is onder meer interactie met de werkgroepen “Voertuig” en 
“LivingLab” nodig. De reeds beschikbare faciliteiten die al in Nederland zijn gere-
aliseerd, zoals op en rond de A270, zullen hierin een belangrijke rol spelen. 
De testbaan zal de volgende use cases bevatten: 

 Geautomatiseerde manoeuvres: in de rijstrook rijden, 
 wisselen van rijstrook, afrit gebruiken en oprit gebruiken;

  Geautomatiseerd docken aan een laaddock;
  CACC / platooning;
 Ingrepen door operator op afstand.

Virtuele testomgeving 
De virtuele testomgeving is een digitale kopie van het LivingLab. Hierin kunnen 
door simulatie alle benodigde testen worden uitgevoerd zonder risico’s op schade. 
De virtuele testomgeving wordt ingezet om het functioneren van het voertuig in 
de specifieke omgeving te toetsen en aan te tonen dat aan de wet en regelgeving 
wordt voldaan.

In de virtuele omgeving wordt op verschillende manieren getest
• Model in the loop MIL: De modellen om het voertuig te besturen worden 
 getest tegen scenario’s in de virtuele omgeving om te verifiëren of de 
 modellen het correcte gedrag laten zien in het LivingLab. 
• Software in the loop SIL: De besturingssoftware wordt getest in een 
 SIL-omgeving om te verifiëren dat het voertuig correct functioneert op 
 in het LivingLab.
• Hardware in the loop HIL: Bij deze test worden (delen van) de setup vervangen 
 door hardware. Bijvoorbeeld door de software toe te passen op een processor 
 of gebruik te maken van de sensoren en/of actuatoren die al worden benut.

Met de bovenstaande testmethoden worden de use cases getest in de omgeving 
van het LivingLab. Naast de gangbare scenario’s worden ook uitzonderingen ge-
test om te onderzoeken hoe goed het voertuig omgaat met afwijkingen. 

Infrastructuur 
Om autonoom rijden mogelijk te maken dienen er een aantal infrastructurele 
voorzieningen beschikbaar te zijn. Deze werkgroep brengt deze voorzieningen in 
kaart, stelt specificaties op en zorgt voor realisatie. Voorzien wordt dat een dekkend 
5G telecomnetwerk noodzakelijk is. Daarnaast zijn technische voorzieningen nood-
zakelijk op het gebied van besturing en beheersing van de autonome voertuigen 
en het wegennet waar de voertuigen gebruik van maken. Ook zijn er aanpassingen 
nodig van de fysieke infrastructuur zoals verkeersregelinstallaties of control room 
bebording en/of wegmarkering. De werkgroep analyseert bovendien of infra-
structurele aanpassingen in wegvoorzieningen moeten worden geïntegreerd of 
dat het mogelijk is om de aanpassingen in het voertuig te realiseren zijn. Als dat 
laatste mogelijk is, zijn kostbare centrale wegvoorzieningen niet nodig. 

Voertuig
OEM’s ontwikkelen en produceren al diverse voertuigen die ingezet worden voor 
verschillende CAT-toepassingen. Er is echter geen standaardoplossing beschik-
baar voor inzet in het LivingLab. Illustratief is dat bij de Truck Platooning pilots blijkt 
dat vrachtwagens van hetzelfde merk wel elkaar automatisch kunnen volgen 
terwijl dit tussen verschillende merken nog niet kan. Succesvol geïmplemen-
teerde toepassingen zoals Automated Guided Vehicles en Automated Terminal 
Trucks in de havens en op industrieterreinen zijn in feite private projectgedreven 
ontwikkelingen en niet of slechts beperkt bedoeld voor de openbare weg. Voor 
een succesvolle ‘publieke’ corridor is een ontwikkeling nodig waarin iedere geïn-
teresseerde OEM kan participeren. Omgekeerd zullen OEM’s via participatie in het 
IMIAT-consortium de kans krijgen een gezamenlijke standaard te zetten voor een 
eerste implementatie met grote kans op verdere uitrol in Nederland en Europa. 
Dit laatste is waarschijnlijk omdat in IMIAT ook de regelgevende overheid en spe-
cialisten op het gebied van transport, infra, en ICT meedoen. 

Het is van nationaal belang dat de in Nederland gevestigde OEM’s en/of 
ACE-partners bereid zijn hieraan mee te doen. Echter gezien het internatio-
nale karakter van de transportwereld zouden in Europa actieve koplopers in 
CAT-voertuigontwikkeling ook uitgenodigd moeten worden. Samen met RWS 
en de RDW (en haar internationale counterpart) zullen deze OEM’s vooraf moe-
ten bepalen wat de opties zijn om voertuigen te specificeren die voldoen aan 
CAT-corridor gebruik. Daarbij zal zeker in het begin sprake zijn van hybride ge-
bruik met wisseling van bemand naar onbemand en omgekeerd op transfer-
punten, besturen op afstand of de mogelijkheid van automatische konvooien 
waarbij slechts het op kop rijdende voertuig nog een bestuurder heeft. 
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Deze werkgroep zal samen met de betrokken vervoerder bij truckfabrikanten 
voertuigen betrekken. Vanuit deze werkgroep worden de specificaties van de 
trucks bepaald. Hierbij zal tussen IMIAT en de voertuigfabrikant(en) afstemming 
zijn over de specificaties die gesteld moeten worden aan de voertuigen. Mogelijk 
moet de fabrikant functies toevoegen om het voertuig geschikt te maken voor 
inzet in op het specifieke traject. Hierbij blijft het uitgangspunt dat de ontwikkeling 
van de truck buiten de scope van IMIAT wordt uitgevoerd.

Regelgeving 
De wet- en regelgeving rondom autonoom rijden staat nog in de kinderschoenen. 
Gedurende de looptijd van IMIAT zal de expertise die opgedaan wordt binnen 
IMIAT zeer waardevol zijn voor zowel de wetgever als voor partijen die binnen de 
geldende wet- en regelgeving autonoom transport willen uitvoeren. Binnen deze 
werkgroep zal in samenwerking met de uitvoerende regulerende instanties, 
adviespartijen en vervoerders de wetgeving in de praktijk worden gebracht en de 
lessen uit te praktijk beschikbaar gemaakt worden voor de wetgever.

Organisatie en processen 
De werkgroep organisatie en processen geeft invulling aan de uitvoering van auto-
noom transport. Ten eerste worden in deze werkgroep alle benodigde processen 
en procedures opgesteld. Hierin worden ten minste de volgende onderwerpen 
uitgewerkt:

 benodigd toezicht en controle op autonoom rijdende voertuigen;
 borging en afdekking risico’s en aansprakelijkheid;
 aangepaste logistieke procedures wanneer transport 

 geautomatiseerd wordt.

Naast het opstellen en in kaart brengen van de behoeftes is deze werkgroep ook 
verantwoordelijk om de benodigde organisatie op te zetten en/of de ontwikkeling 
in de markt te stimuleren. Voorbeelden hiervan zijn om één of meerdere verzeke-
ringsmaatschappijen een verzekering aan te laten bieden voor geautomatiseerd 
vervoer, zowel voor de dekking van verkeersongevallen als andere bedrijfsrisico’s. 

Monitoring/evaluatie Via monitoring en evaluatie wordt in de praktijk vastge-
steld of het CAT-systeem aan de eisen en verwachtingen voldoet. Monitoring 
wordt op meerdere niveaus uitgevoerd. De presentatie van de technologische 
systemen voor autonome transport worden gemonitord gedurende alle ritten. 

Hierbij wordt de werking van de voertuigsystemen en de werking van de andere 
infrastructuur gemeten op de kwaliteit. Onder meer wordt hiermee vastgesteld 
hoe betrouwbaar de deelsystemen voor autonoom transport functioneert. Het 
rijgedrag en de effecten op de openbare weg worden eveneens gemonitord. 
Hierbij worden onder meer de gevolgen voor het overige verkeer gemeten en be-
oordeeld. De veiligheid van het autonoom transport wordt geëvalueerd door on-
der meer de menselijke interventies en (bijna)ongevallen te evalueren. Ook wordt 
de prestatie van het autonoom transport gemonitord. Door het meten van de be-
trouwbaarheid en productiviteit kan de bruikbaarheid van het autonoom trans-
port worden bepaald. Onderdeel van de monitoring/evaluatie zal ook een voor de 
toepassing bruikbaar technische analyse- en TCO-model zijn.

Omgevingsmanagement 
Om de doelstellingen en verwachte resultaten goed te kunnen beschrijven is het 
nodig om de definitie van omgevingsmanagement voor IMIAT vast te stellen.
 Omgevingsmanagement is het activeren, onderhouden en sturen van de relaties 
tussen het project en zijn omgeving, in dienst van het project.
 
De belangrijkste doelen van het omgevingsmanagement van IMIAT zijn: 

  het betrekken van stakeholders die zich in de omgeving van het 
 project bevinden;

 het regelen van conditionele zaken, oftewel het zorgen dat het 
 project geen hinder ondervindt van randvoorwaarden;

 communicatie naar de stakeholders en andere betrokkenen.

Bij omgevingsmanagement zijn stakeholders van belang. Met een stakeholder 
wordt bedoeld een persoon of groep die een positief dan wel negatief belang 
heeft bij het project, of die het project kan beïnvloeden.
 
De resultaten van het omgevingsmanagement zijn de volgende:

 draagvlak creëren bij de stakeholders, dat leidt tot meer steun;
 input verkrijgen voor het project IMIAT;
  het kunnen maken van betere keuzes in de wijze waarop het 

 project wordt uitgevoerd;
 het inschatten van de gevaren, dat helpt bij de risicoanalyse;
 relaties onderhouden;
 het organiseren van events/workshops/publieksevenementen. 
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Planning

Momenteel wordt het IMIAT-voorstel uitgewerkt zodat dit eind 2020/ begin 2021 
ingediend kan worden bij voor het groeifonds. Na de toekenning van het benodigde 
budget kent IMIAT een totale looptijd van tien jaar. In het begin van het eerste jaar 
zal de organisatie en capaciteit worden opgebouwd voor de uitvoer van IMIAT. 
Ook zal dan het eerdergenoemde projectplan worden opgeleverd. 

Vanaf midden 2021 wordt gestart met de uitvoer van IMIAT. Gedurende de 
looptijd van IMIAT zal incrementeel gewerkt worden naar de gestelde ambitie. 
Eerst zal CAT in de vorm van een kleinschalige beproeving worden uitgevoerd. Via 
een aantal groeistappen zal rond 2028 CAT in het LivingLab geïmplementeerd 
zijn. In de periode 2028 tot 2030 zal de implementatie verbeterd worden en het 
aantal transportbewegingen worden uitgebreid.

In het laatste jaar van de looptijd van IMIAT wordt een evaluatie uitgevoerd. Op 
basis van deze evaluatie wordt besloten hoe de toegevoegde waarde het best kan 
worden geëxploiteerd. Dit kan door de consortiumleden zelf gebeuren of in enige 
voortzetting van IMIAT.

Begroting

De totale begroting voor IMIAT is geraamd op 100-300 miljoen. Dit budget is 
afkomstig uit in-kind (uren, producten, diensten) en lumpsum (geld) bijdrage 
partners en het groeifonds.

Het budget is onder te verdelen naar de drie hoofdonderdelen van de scope. Voor 
het realiseren en exploiteren van het LivingLab is 45 tot 140 miljoen begroot. Voor 
de organisatie en procedures rondom de implementatie van CAT is 20 tot 60 miljoen 
begroot. Voor de faciliteiten, waaronder fysieke en virtuele testbaan en de voer-
tuigen is 40 tot 100 miljoen begroot. 

ACE, het Automotive Center of Expertise is initiatiefnemer van IMIAT. De toekomst 
van het wegverkeer vraagt om slimme en groene oplossingen. De Nederlandse 
automotive sector heeft daarin een belangrijke positie. ACE vervult een spilfunctie 
in het behouden van deze voorlopersrol en heeft als doel de Nederlandse auto-
motive sector sterk, wendbaar en toekomstbestendig te houden. 

Meer weten over dit project? 
Stuur een email naar: info@acemobility.nl
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