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Nederland koploper maken op het gebied van 
de implementatie van Connected & Automated 
Transport (CAT) in het wegverkeer, dat is wat 
IMIAT beoogt. 
Met 2030 als stip op de horizon gaat IMIAT via 
verschillende projecten de weg hiernaartoe uit-
voeren. Het Automotive Center of Expertise 
ACE heeft het voortouw genomen om de ambitie 
voor het Connected & Automated Transport te 
formuleren. ACE doet dat vanuit haar positie als 
linking pin tussen de automotive industrie en 
het automotive onderwijs. 

VOORWOORD*

Dit document is vertrouwelijk en voor intern gebruik voor de betrokken automotive partners 
die in het document genoemd worden. Niets in het document mag zonder toestemming van 
ACE gedeeld of openbaar gemaakt worden.

AUTONOOM 
WEGTRANSPORT 
IN 2030
Empowered by ACE Mobility  

Juist voor het praktijkgericht onderzoek, het tes-
ten en implementeren van kennis en technologie 
maakt ACE zich hard, zowel voor de industrie als 
voor het onderwijs. De ambitie is uitgewerkt met 
betrokken automotive partners uit de industrie 
en met partners uit de kennisinstellingen. Die 
partijen bij elkaar brengen, dat is de meerwaarde 
van ACE. 
De scope is veelomvattend en ambitieus en nog 
niet eerder zo uitgebreid omschreven en hangen 
onderling sterk samen.
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Het Automotive Center of Expertise ACE 

heeft het voortouw genomen om de ambitie 

voor het Connected & Automated Transport 

te formuleren. ACE doet dat vanuit haar positie 

als linking pin tussen de automotive industrie 

en het automotive onderwijs. 

Juist voor het praktijkgericht onderzoek, het 

testen en implementeren van kennis en tech-

nologie maakt ACE zich hard, zowel voor de 

industrie als voor het onderwijs. 

De ambitie is uitgewerkt met betrokken auto-

motive partners uit de industrie en met part-

ners uit de kennisinstellingen. Die partijen bij 

elkaar brengen, dat is de meerwaarde van 

ACE. De scope is veelomvattend en ambitieus 

en nog niet eerder zo uitgebreid omschreven 

en hangen onderling sterk samen. 

2.1 Ambitie 

In 2030 is Nederland koploper in de im-

plementatie van Connected & Automated 

Transport voor vrachtvervoer over de weg in 

Europa. In cijfers betekent dit dat: 

• in specifieke trajecten, zogenaamde 

 LivingLabs, 100% Connected & Auto-

 mated 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 waar-

bij het laadvermogen uiteenloopt van een en-

kele pallet tot een container. 

2.2 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

2.3 LivingLab implementatie CAT

De technologieën voor CAT zijn voldoende 

ontwikkeld om de volgende stappen te ne-

men. We zien dat nu door de OEM’s gewerkt 

wordt aan de integratie van deze technolo-

gieën in een voertuig. 

AUTONOOM WEGTRANSPORT IN 20302
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IMIAT richt zich met name op het testen en 

implementeren van CAT in deze voertuigen 

in een zogenaamd LivingLab, een door IMIAT 

gerealiseerd (of bestaand) implementatiege-

bied. In het LivingLab kan dan het uitvoeren 

van autonoom transport door transportbe-

drijven beproefd worden in de praktijk. Om 

het testen met gebruikssituaties 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 rou-

tes 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 com-

mercieel interessant te maken. Dit is belang-

rijke informatie voor de ontwikkeling van pro-

ducten en dienstverlening die CAT mogelijk 

maken. Op de routes van het LivingLab wordt 

het wegennet klaargemaakt voor CAT-vracht-

verkeer. Het uitgangspunt hierbij is zoveel 

mogelijk gebruik te maken van de aanwezige 

infrastructuur om investeringen in extra asfalt 

te voorkomen. Indien nodig worden er voor-

zieningen gerealiseerd zoals telecommuni-

catie (5G) en eventuele markeringen. 
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De infrastructurele wijzigingen zullen zo be-

perkt mogelijk blijven om verdere uitrol in 

andere gebieden in binnen- en buitenland 

mogelijk te maken. De kennis over benodig-

de aanpassingen in het LivingLab maakt on-

derdeel uit van IMIAT.

2.4 Organisatie en procedures 

  rondom de implementatie van  

  CAT

Consortiumleden van IMIAT ontwikkelen pro-

ducten en dienstverlening om de CAT-imple-

mentatie mogelijk te maken. Hierin dienen de 

werkwijze en dienstverleningen die nu voor 

de manueel bestuurde transportvoertuigen 

gelden, aangepast 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 gene-

rieke regelgeving en procedures opgesteld 

die van toepassing zijn op alle implementa-

ties van CAT. De betrokken publieke partijen 

zoals wegbeheerders en RDW zijn nodig om 

een werkwijze te definiëren voor onder meer 

toelatingseisen, validatie, verificatie en wij-

ze van besturing en beheer. Onderdeel van 

het project is de afstemming over de rol en 

verantwoordelijkheden van wegbeheerders, 

RDW en private partijen.

2.5 Faciliteiten ten behoeve 

  van CAT

Om de implementatie van CAT voor vracht-

verkeer mogelijk te maken zal IMIAT tiental-

len voertuigen inzetten die door de aangeslo-

ten 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 aanpassin-

gen en uitbreidingen doorvoeren op zijn au-

tonoom voertuig om het voertuig geschikt 

te maken voor de beoogde inzet. Nederland 

heeft verschillende innovatieve bedrijven die 

op CAT actief zijn, maar gezien het interna-

tionale karakter van de markt zullen desge-

wenst ook koplopers uit het buitenland (Eu-

ropa) betrokken worden. 
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IMIAT biedt ondersteuning bij de toelating 

van een voertuig door twee testfaciliteiten 

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 Helmond uitgebreid zodat 

hier met de fysieke voertuigen getest kan 

worden.

2.6 Verwachte rendementen 

  van IMIAT

2.6.1 Situatieschets

Nederland is volgens internationale vergelij-

kingen 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 Amsterdam’, aangepaste regelgeving zo-

als de experimenteerwet en de vele pilots op 

snelwegen en met shuttles rechtvaardigden 

deze positie [Rijksoverheid 2019/RDW]. De 

3e generatie Rivium Parkshuttle 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 Rot-

terdamse haven is geruime tijd wereldleider 

op het gebied van implementatie van AGV’s 

(Automatic Guided Vehicle) op de terminals 

[Boersma, 2020]. Daarnaast is de aanbeste-

ding van de unieke volledig geautomatiseerde 

container exchange route (CER) in volle gang. 

We zien in 2020 dat het aanvankelijke enthou-

siasme door praktijkervaring plaats maakt 

voor realisme [Gartner Hype Cycle, 2015]. 

Daar staat tegenover dat we in Nederland 

verschillende OEM’s hebben die samenwer-

king zoeken met toeleveranciers met specialis-

tische kennis en producten om CAT-systemen 

uit te testen. Deze partijen zijn gebaat bij een 

verdere opschaling in een professionele 

semi-open of open omgeving. In Nederland 
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ontbreekt het tot nu toe aan deze test/im-

plementatiegebieden; IMIAT gaat test/im-

plementatieruimte opzetten samen met be-

drijven, overheden en kennisinstellingen. 

De grote dichtheid en de drukte van het 

Nederlandse wegennetwerk is enerzijds 

een belemmering, anderzijds een kans om 

het testen onder verschillende omstan-

digheden uit te voeren. De uitstekende 

ICT-infrastructuur van Nederland is daar-

bij een significant voordeel.

2.6.2 Vergroting van het verdien-

  vermogen Nederland

Het belang van een prominente positie ligt 

in kansen die het de Nederlandse economie, 

de werkgelegenheid en de innovatie biedt. 

Economisch gezien zullen door CAT de trans-

portkosten dalen (met name door vermindering 

van loonkosten en het voorkomen van tijdver-

lies in files). Studies zoals de Tupperware case 

tonen aan dat kosten per vervoerde eenheid 

door CAT afnemen [Muylaert, 2011]. Dit verbe-

tert 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-syste-

men en verbetert het het vestigingsklimaat 

voor relevante technologie, automotive, ICT 

en andere bedrijvigheid. De innovatieve tech-

nologische producten voor het vrachtverkeer 

betekenen business voor ICT-bedrijven en 

toeleveranciers in de automotive industrie en 

zijn daarmee ook een exportproduct.

2.6.3 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 in-

frastructuur (niet gebonden aan rij- en rust-

tijden van chauffeurs). Ook de vermindering 

van het aantal ongelukken door menselijke 

fouten en de daaruit afnemende gevolgschade 

heeft een positief effect op de doorstroming.
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2.7  Unieke sterktes van IMIAT  

  Bundeling van relevante partijen

ACE, Automotive Center of Expertise, heeft 

een verbindende rol in dit project. Het ver-

bindt 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 gese-

lecteerde projecten. Het teamwerk dient er-

voor om praktische struikelblokken voor de re-

alisatie van autonoom transport op te ruimen.

2.7.1 IMIAT heeft een focus op 

 planmatige implementatie 

 en opschaling

Aan de hand van een roadmap per use case 

en het onderzoeken en oplossen van prak-

tische belemmeringen worden innovaties 

omgezet in toepassingen op een van de ge-

bieden 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 ver-

meden. Het gaat IMIAT om stapsgewijze 

producttoepassing met een economisch en 

maatschappelijk positief perspectief en de 

daarbij noodzakelijke innovatie.

2.7.2 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 die-

nen hieraan vooraf te gaan. Functional Safety 

Compliance (FSC ISO 26262) en Safety Inte-

gration Levels (SIL IEC 50128) dienen daarbij 

voorop te staan. De testfase wordt uitgevoerd 

in een omgeving die voldoende overeenkomt 

met de werkelijke situatie. De experimenteer-

wet biedt de mogelijkheid om na gedegen 

voorbereiding ook op de weg professioneel 

te testen. De testen en implementaties gaan 

plaatsvinden zowel in een gesloten omge-

ving, semi-open omgeving én real-life op 

voor de use case relevante gebieden. 
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2.7.3 Opbouwen van ecosysteem van  

  organisaties

IMIAT richt zich ook op toegepast onderzoek 

naar risico’s, recht, organisatie- en finan-

cieringsmodellen. 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.

2.8 Aanpak 

In een gedetailleerd projectplan wordt de 

aanpak verder uitgewerkt met de con-

sortiumleden om aan te sluiten bij hun be-

langen. De implementatie en uitrol vragen 

om een programmatische systeemaanpak 

ondersteund door een gezamenlijk ken-

nisplatform. De praktijkgerichte onder-

zoeksprojecten van het kennisplatform zijn 

onderdeel van de cruciale vernieuwings-

stappen in een vooraf overeen te komen 

roadmap. Het projectplan vertaalt deze 

vernieuwingsstappen in producten en 

dienstverlening met economische waarde. 

Daarbij hebben we productwaardige voer-

tuigen nodig, met een TRL-niveau 8 of 9. 

Hierdoor biedt IMIAT innovatie- en groei-

perspectief voor de deelnemende bedrij-

ven op het gebied van bedrijfsvoering, 

procedures en processen. De bemensing 

van IMIAT zal grotendeels door de consor-

tiumleden worden verzorgd.

Building
the IMIAT

ecosystem



The power to 
innovate smart 
automation.
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In de laatste maanden van 2020 heeft het 

projectteam van IMIAT contact gezocht 

met mogelijke partners in IMIAT. Doel was 

met hen samen een eerste uitwerking van 

de grootschalige doelstelling, namelijk 

Nederland koploper maken in zelfrijdend 

vrachtvervoer in 2030, op te stellen. Het 

projectteam is verheugd dat partners geïn-

teresseerd zijn en hun tijd beschikbaar heb-

ben gesteld om hun inbreng en expertise te 

delen. Hiermee kan het projectteam de vol-

gende stappen gaan zetten: het consortium 

samenstellen, bekendheid naar overheden 

en subsidieverstrekkers organiseren met als 

doel dit project met steun van zowel overhe-

den als businesspartners op te starten. 

Een werkgroep bestaat uit een aantal part-

ners uit zowel overheden, kennisinstellin-

gen als bedrijven. Het projectteam heeft 9 

werkgroepen gedefinieerd. De resultaten 

uit die werkgroepen staan in dit document 

beschreven. Door samen met potentiële 

partijen in online workshops de probleem-

stelling, mogelijke oplossingsrichtingen en 

deliverables te beschrijven is route bepaald 

van wat onderzocht, getest en geïmplemen-

teerd moet worden.

Werkpakket 

Een werkpakket beschrijft activiteiten die een 

werkgroep uitvoert. De verzameling werk-

pakketten vormen samen het totaalresultaat 

van de werkgroep. Het werkpakket wordt in 

de werkpakketbeschrijving vastgelegd.  

 

Deliverables 

Producten die door de werkgroepen opge-

leverd worden. Een deliverable kan bijvoor-

beeld een document, hardware-, software-

component of een systeem zijn. 

SAMENSTELLING WERKGROEPEN3
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3.1 Werkgroep Living Lab

3.1.1 Doelstelling en verwachte 

  resultaten  

Living labs zijn geschikte onderzoeksom-

gevingen waar de vraagstukken inhoudelijk 

complex zijn, dynamisch zijn en waar im-

plementatie in de dagelijkse praktijk moet 

gaan plaatsvinden. Automated driving is een 

vraagstuk waar nog veel in ontwikkeling is 

en waar de implementatie goed overwogen 

en gestructureerd moet worden opgepakt. 

Daarom wordt binnen het IMIAT programma 

een living lab ingericht.

IMIAT richt zich met name op het testen en 

implementeren van CAT in voertuigen in zo’n 

living lab; een door IMIAT gerealiseerd (of be-

staand) implementatiegebied. In het living lab 

kan het uitvoeren van autonoom transport 

door transportbedrijven beproefd worden in 

de praktijk. De eerste doelstelling is dat au-

tomatisch 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. Daarnaast 

is het ook een onderdeel van IMIAT 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.

Om gebruikssituaties te testen in de juiste 

context, dicht bij de markt, is er waarschijnlijk 

een living lab op verschillende locaties nodig. 

Een voor de hand liggende omgeving, is de 

A58 en A67 tussen Breda en Venlo. Directe 

verbinding met de havens is echter daarnaast 

een logische must in de toekomst voor ver-

voerders, dus deze lijn kan ook worden door-

getrokken van Rotterdam naar Venlo. Naast 

de lijn van Breda of Rotterdam naar Venlo, is 

ook Tilburg – Ede interessant voor sommige 

vervoerders. Hier zijn voor sommigen zelfs 

meer vervoersbewegingen dan op de lijn Til-

burg-Venlo. Idealiter wordt er gekeken naar 

vervoerders hub-to-hub CAT verbindingen.

De benodigde infrastructuur voor het field 

lab omvat zowel de fysieke weg- als de 

ICT-infrastructuur. Op de routes van het field 

lab wordt het wegennet klaar gemaakt voor 

CAT-vrachtverkeer. De focus hierbij is zoveel 

mogelijk gebruik te maken van de aanwezige 



IMIAT Brochure | 202114

infrastructuur om investeringen in extra 

asfalt te voorkomen. Indien nodig worden er 

voorzieningen gerealiseerd zoals telecom-

municatie (5G) en eventuele markeringen. 

De tweede doelstelling is dat de effectivi-

teit van infrastructurele wijzigingen moeten 

worden afgewogen in relatie tot verdere 

uitrol in andere gebieden in binnen- en aan-

grenzend buitenland. De kennis over beno-

digde aanpassingen in het field lab maakt 

onderdeel uit van IMIAT. 

3.1.2 Werkpakketten 

Deze werkgroep bestaat uit de volgende 

werkpakketten: 

A.	Locatie	

Hierin wordt er gekeken naar de juiste loca-

tie voor het living lab, in samenspraak met 

aangesloten vervoerders. Ook worden in dit 

werkpakket bepaald welke aspecten van be-

lang zijn voor CAT op deze locatie.

B.	Stakeholders 

Dit werkpakket houdt zich bezig met het be-

trekken en managen van alle stakeholders 

rondom het living lab. 

C.	Interne	communicatie	andere	

	 werkgroepen

Dit werkpakket is van belang, omdat er binnen 

IMIAT een aantal werkgroepen afhankelijk zijn 

van elkaar. Om een soepele samenwerking te 

realiseren, hebben we de interne communica-

tie apart gepland als een werkpakket. 

D.	Plan	van	aanpak	vervoersstromen

Wanneer de locatie is opgeleverd, zullen er 

een aantal vervoersstromen moeten worden 

aangeboden en uitgevoerd door vervoerders. 

Om dit in goede banen te leiden, wordt er een 

plan van aanpak opgesteld. 

E.	Goedgekeurd	uitvoeringsplan

Voor de daadwerkelijke uitvoering van CAT 

op het living lab, zullen er een aantal zaken 

goedkeuring nodig hebben. Regelgeving zal 

een belangrijke factor zijn hierin. Om te wer-

ken aan een groen licht voor de uitvoering, is 

dit werkpakket opgesteld. 
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F.	Benodigde	aanpassingen	aan	de	weg

Om CAT mogelijk te maken, zullen er infra-

structurele aanpassingen moeten plaatsvin-

den op het aangewezen weggedeelte. Dit 

werkpakket kijkt naar de uitvoering van deze 

aanpassingen, met de beoogde doelstellin-

gen voor ogen. 

G.	Uitvoering	autonoom	transport	in	

	 living	lab

Dit werkpakket richt zich op het in goede ba-

nen leiden van de uitvoering van autonoom 

transport op het living lab. 

3.1.3 Deliverables

Om de doelstellingen van het living lab te halen, 

zijn de volgende deliverables opgesteld: 

A.	Locatiescan

Een goede definitie van de locatie, gedefinieerd 

door logistieke partners inclusies alle rele-

vante aspecten.

B.	Stakholdersanalyse

Overzicht stakeholders en diens belangen/

eisen.

C.	Uitvoeringsplan

Een goedgekeurd plan voor de uitvoer van 

CAT op binnen het living lab.

D.	Plan van aanpak vervoersstromen

Plan van de door de vervoerders uit te voeren 

transporten en hoe deze uitgevoerd gaan 

worden.

E.	Living lab

De weg en wegbeheerder moeten in staat zijn 

gesteld om autonoom vervoer te faciliteren (i.e. 

uitrusten van omgeving + benodigdheden). 

F.	CAT

Uitvoering van CAT op het opgeleverde weg-

gedeelte (het living lab.

3.1.4 Betrokken Partners

DB Schenker, KLG, Ewals Cargo Care, TRTA, 

V-Tron, ICT.
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3.2 Werkgroep gesloten testbaan

3.2.1 Doelstelling en verwachte 

  resultaten  

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 wordt zodanig ontworpen dat deze 

voldoende overeenkomt met de werkelijkheid. 

Afhankelijk van de use case of manoeuvre die 

moet worden getest, kan dit op verschillende 

locaties plaatsvinden. Deze werkgroep inven-

tariseert de benodigde faciliteiten van een 

gesloten testbaan. Hiervoor is onder meer 

interactie met de werkgroepen “Voertuig” en 

“LivingLab” nodig. De reeds beschikbare 

faciliteiten die al in Nederland beschikbaar 

zijn zoals op en rond de A270, spelen hierin 

een belangrijke rol. De testbaan zal de vol-

gende use cases bevatten:  

• Geautomatiseerde manoeuvres: 

 in de rijstrook rijden;  

• Wisselen van rijstrook, gebruiken van 

 op- en afritten;  

• Geautomatiseerd parkeren op transfer-

 punt of docken aan een laaddock;  

• CACC / platooning;  

• Ingrepen door operator op afstand. 

3.2.2 Werkpakketten 

A.	Test-	en	validatie	behoefte

In IMIAT-verband worden voor de CAT use 

case corridors bepaald die op een gesloten 

baan getest moet worden voordat de toepas-

sing in het Living Lab mogelijk is. Daarvoor 

worden voor de gebruiksscenario’s, via vei-

ligheidsanalyses (o/a FMEA) en simulaties 

(o/a Digital Twins) kritische testscenario’s 

bepaald.  Uitganspunt daarbij is welke situa-

ties en systemen in de use case ondersteund 

moeten worden: bijvoorbeeld wegsituaties/

omgeving, het soort verkeerssituaties, welke 

communicatie/ICT en welke weersomstan-

digheden. Tegelijkertijd wordt vastgelegd 

welke voorzieningen daarvoor nodig zijn: 

bijvoorbeeld actieve elementen (die andere 

verkeersdeelnemers representeren) en pas-

sieve elementen (die infrastructuur en obsta-

kels representeren). 
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B.	GAP-analyse	en	requirements

Vervolgens zullen potentiële testbanen in 

Nederland met faciliteiten geïnventariseerd 

worden. Met een GAP-analyse wordt bepaald 

of deze aan de doelstelling voldoen, welke het 

meest in de richting komen en of er nieuwe 

faciliteiten nodig zijn. Het kan zijn dat er op 

verschillende al bestaande plaatsen getest 

moet worden (zoals Zone 21/Havenbedrijf 

Rtd en de snelweg Eindhoven-Helmond) om 

alle situaties te testen of dat nieuwe of uitbrei-

ding van bestaande testbanen nodig blijkt. 

Daarbij is het wenselijk dat de testlocaties in 

een voor de use case representatieve omge-

ving plaatsvinden en dat de testlocaties niet 

te ver uit elkaar liggen. De fysieke locatie van 

de testbaan faciliteiten en de locatie het IMIAT 

“R&D” kunnen verschillen. De controlroom 

kan onderdeel vormen van een bestaande 

testbaan of mobiel zijn zodat deze inzetbaar 

is op verschillende locaties. In dit verband is 

het van belang of er naast het fysieke testen 

tegelijkertijd behoefte is aan simulatie van 

verkeer/ obstakels/ etc. via virtuele tests. De 

vraag daarbij is altijd of de fysieke test op de 

gesloten testbaan een noodzakelijke stap is 

of een validatie is van de virtuele omgeving 

naar het Living Lab. De virtuele informatie zal 

via een interface bij voorkeur ook gebruikt 

worden voor de tests op de gesloten baan als 

Hardware in the Loop (HIL). 

Exploitatie van de gesloten testbaan is op 

verschillende wijzen mogelijk: tijdelijk/project 

use case gericht, tijdelijk gehuurd of gedeeld 

met ontwikkelaars en met keuring door RDW 

(Interactie met V&W/homologatie). 

C.	Realisatie	en	exploitatie

Realisatie van de testbaan inclusief facilitei-

ten zoals dat in de requirements is gedefini-

eerd. Tevens is deze werkgroep verantwoor-

delijk dat de testbaan geexploiteerd wordt.

3.2.3 Deliverables

In dit werkpakket worden de volgende docu-

menten opgeleverd.

A.	Requirements	

Per locatie/testbaan voor de CAT use cases 

voor de corridors te beproeven. 
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B.	Ontwerp	van	de	testbaan	

Fysiek, indien niet bestaand (passieve kant) 

en ontwerp van de testapparatuur (robot 

voertuigen e.d., actieve kant).  Voertuigen 

en communicatiesystemen moeten door de 

fabrikanten en leveranciers functioneel be-

schikbaar worden gesteld en onder cruciale 

condities voor de use case getest zijn. 

C.	Integraal	veiligheidsplan

Is een vereiste om een test uit te voeren op 

de gesloten testbaan. Daarmee is de basis-

kwaliteit van voertuig en communicatie/ICT 

te definiëren en verifiëren. 

D.	Validatierapport	van	de	testbaan	en	

	 faciliteiten (bewijs dat hij representatief is)

In dit werkpakket wordt de volgende dienst 

opgeleverd.

E.	Operationele	testbaan	+	ondersteuning 

in het gebruik van de testbaan en het plan tot 

exploitatie. 

3.2.4 Betrokken partners

ACE Mobility, TBA, Siemens en ICT Auto-

matisering.
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3.3 Werkgroep virtuele testbaan

3.3.1 Doelstelling + verwachte resultaten  

De virtuele testomgeving is een digitale 

kopie (‘digital twin’) van het living lab. Hierin 

kunnen alle benodigde testen worden uitge-

voerd zonder risico’s op schade. De virtuele 

testomgeving wordt ingezet om het functi-

oneren van het CAT-voertuig in de specifie-

ke omgeving te toetsen en aan te tonen dat 

aan de wet- en regelgeving wordt voldaan. 

Ook zal in de virtuele omgeving getoetst 

worden of de werkwijze en procedure uit de 

werkgroep “Organisatie en Processen” goed 

functioneren. Daarnaast worden de simulatie-

resultaten gebruikt om het ontwerp van het 

CAT-voertuig te optimaliseren en eventueel 

infrastructurele aanpassingen door te voeren.  

   De virtuele testomgeving wordt op meerdere 

manieren benut om de ontwikkelde func-

ties te beproeven.   

•	 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 op specifieke 

situaties/use cases die in de field lab om-

geving worden verwacht.  

•	 Software	in	the	loop	SIL:	

De besturingssoftware, gebaseerd op de 

geteste modellen, wordt getest in een SIL 

omgeving tegen een virtuele omgeving om 

te verifiëren dat het voertuig correct functi-

oneert op specifieke situaties die in de field 

lab omgeving worden verwacht.  

•	 Hardware	in	the	loop	HIL:	

Bij deze test worden (delen van) de 

setup vervangen door de toe te passen 

hardware. Bijvoorbeeld door de software 

op de toe te passen processor/ECU of 

gebruik te maken van de sensoren en/of 

actuatoren die uiteindelijk ook worden benut.  

 

Met de bovenstaande testmethoden worden 

de use cases getest tegen de omgeving van 

het field lab. Hierin kunnen naast de gang-

bare scenario’s ook uitzonderingen worden 

getest. Op deze manier kan onderzocht 

worden hoe goed het CAT-voertuig omgaat 

met afwijkingen en kunnen, indien nodig, 

aanpassingen in de besturingssoftware en/of 

sensoren worden doorgevoerd.  
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3.3.2 Werkpakketten

A.	Requirements,	use	cases	+	marktanalyse	

• Inventarisatie van de virtuele testbehoeften 

 (wat moet de ‘digital twin’ kunnen?) 

• Opstellen van use cases. 

• Overzicht van beschikbare, geschikte 

 producten en selectie van het ‘digital 

 twinning’ software platform. 

B.	Bouwen	van	‘digital	twin’	

• Digital twin van CAT- voertuig 

• Virtuele testomgeving (digitale kopie 

 van het field lab) 

• Validatie van ‘digital twin’ (middels 

 ‘standaardsituaties’) 

C.	Uitvoeren	simulaties	

	 (virtuele	beproevingen)	

 • MIL simulaties 

 • SIL simulaties 

 • HIL simulaties 

D. Toetsing	aan	wet-	en	regelgeving	

 • Simulaties om vast te stellen in hoe-

  verre aan wet- en regelgeving wordt 

  voldaan 

 • Onderzoeken uitzonderingen/

  afwijkingen

3.3.3 Deliverables 

A.	Requirements	en	use	Cases	

Rapport met eisen waaraan de virtuele 

testomgeving dient te voldoen.  

B.	Digitale	testomgeving/’digital	twin’	

De digitale testomgeving wordt als een 

dienst aangeboden door (partners van) IMIAT 

om binnen en buiten het project gebruikt te 

kunnen worden. Overweging is om de digital 

twin als SAAS aan te bieden. 

C.	Beschrijving	’digital	twin’

Dit rapport bevat de beschrijving van de spe-

cificatie waarvoor de digital twin gebruikt kan 

worden, aangeboden service, kwaliteit en af-

spraken ten aanzien van eigendom en kosten. 

D.	Simulatieresultaten	(MIL,	SIL,	HIL)	

Tijdens het gebruik worden de simulatiere-

sultaten geproduceerd en beschikbaar ge-

steld aan de gebruiker van de dienst.
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E.	Compliance	aan	wet-	en	regelgeving	

Middels dit rapport wordt aangetoond op 

welke vlakken de digital twin gebruikt kan 

worden om aan te tonen dat het autonoom 

transport aan de wet voldoet. 

3.3.4 Betrokken partners

Voertuigfabrikant, producent virtuele test-

omgeving, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, 

ICT Automatisering, TBA, Cap Gemini Engi-

neering, Siemens en Hyster Yale. 
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3.4 Werkgroep Landelijke en 

 internationale infrastructuur

3.4.1 Doelstelling + verwachte resultaten

Om autonoom rijden mogelijk te maken die-

nen er een aantal infrastructurele voorzienin-

gen beschikbaar te zijn. In deze werkgroep 

zijn deze in kaart gebracht, gespecificeerd 

en gerealiseerd. Voorzien wordt dat onder 

andere minimaal een dekkend 5G telecom-

netwerk noodzakelijk zal zijn. Daarnaast zijn 

er technische voorzieningen noodzakelijk op 

het gebied van besturing en beheersing van 

de autonome voertuigen en het wegennet 

waar de voertuigen gebruik van maken. Ook 

zijn er aanpassingen mogelijk van de fysieke 

infrastructuur zoals verkeersregelinstallaties, 

bebording en/of wegmarkering.  

Deze werkgroep onderzoekt niet alleen de 

noodzakelijke infrastructurele voorzieningen 

maar analyseert ook of een dergelijke voor-

ziening centraal, lokaal of in het voertuig ge-

realiseerd moet worden. Grote aanpassingen 

van de lokale wegvoorzieningen zijn bij een 

landelijke en wereldwijde uitrol mogelijk veel 

kostbaarder dan centrale voorzieningen.  

3.4.2 Werkpakketten

A.	Inventarisatie,	risico-analyse	en	

						kosten-batenanalyse	

• Inventarisatie van Automated Driving 

projecten: wat is beschikbaar, lessons le-

arned, use cases rondom bruggen en tun-

nels, hergebruik bewezen componenten  

• Risico-analyses voor voertuig, omliggend

 verkeer Safety Integrity Level 3-4

• Kosten-batenanalyse, voor wie levert Auto- 

mated Driving in transport voordeel op

B.	Rol	RDW/wegbeheerder	

• Beheer wegennetwerk met AD 

• Toegang tot weg, wie mag met CAT rijden 

• Infrastructuur op de weg: wisselstroken?   

 Afscherming CAT en rest? 

• Monitoringsfunctie overheid en 

 verantwoordelijkheden

C.	Infrastructurele	aanpassingen	

• Data en monitoring, control room, digitale 

 verkeerstoren 

• Live Monitoring van voertuigsystemen van 

 voertuigen op de weg 
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• (cyber) security voorzieningen 

• Beschrijven benodigde infrastructuur 

 (langetermijninvesteringen) en 

 onderhoudsopgaven 

D.	Technische	architectuur	besturing

	 voertuigen	

• Inventarisatie hoe ver architectuur 

 ontwikkeld is en wat nog ontwikkeld 

 of aangepast moet worden 

• Gebruik van bestaande standaarden en 

 producten 

• Ontwikkelen benodigde (extra) sensoriek 

 voor transportvoertuigen 

E.	(Internationale)	standaardisatie		

• Inventarisatie gebruikte (internationale) 

 standaarden 

• Leren van internationale use cases 

• Samenwerking met omliggende landen 

3.4.3 Deliverables

A.	Inventarisatie,	risico-analyse	en	

	 kosten-batenanalyse	

Rapport met deliverables zoals aangegeven.

B.	Rol	RDW/wegbeheerder	

Structurele samenwerking in alle fasen van 

het project zodat implementatie op het we-

gennet goed is geborgd. Nationale infra-

structuur (welke wegen gaan we rijden en zijn 

deze daarvoor ingericht. 

C.	Infrastructuur

Platforms, digitale control room, infrastruc-

tuur wegen (op living lab deel). 

D.	Praktijkcase

CAT met voertuigen op living lab in internati-

onale context.

3.4.4 Betrokken partners

ACE Mobility, Technolution en V-tron. 
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3.5 Werkgroep Voertuig

3.5.1 Doelstelling + verwachte resultaten

OEM’s ontwikkelen en produceren al diverse 

voertuigen die ingezet worden voor verschil-

lende CAT-toepassingen. Er is echter geen 

standaardoplossing beschikbaar voor inzet 

in het Living Lab. Illustratief is dat bij de Truck 

Platooning pilots blijkt dat vrachtwagens 

van hetzelfde merk elkaar wel automatisch 

kunnen volgen terwijl dit tussen verschillende 

merken nog niet kan (doel van Ensemble 

project). Succesvol geïmplementeerde toe-

passingen zoals Automated Guided Vehicles 

en Automated Terminal Trucks in de havens 

en op industrieterreinen zijn in feite private 

projecten en daardoor ontwikkelingen die 

niet of slechts beperkt bedoeld zijn voor de 

openbare weg. Voor een succesvolle ‘publieke’ 

corridor is een ontwikkeling nodig waarin ie-

dere geïnteresseerde 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 ver-

dere uitrol in Nederland en Europa. Dit laatste 

is waarschijnlijk omdat in IMIAT ook de regel-

gevende overheid en specialisten op het ge-

bied 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 

internationale karakter van de transport-

wereld zouden actieve koplopers in CAT-voer-

tuigontwikkeling in Europa ook uitgenodigd 

moeten worden. Samen met RWS en de 

RDW (en haar internationale counterpart) 

zullen deze OEM’s vooraf moeten bepalen 

wat de opties zijn om voertuigen te specifi-

ceren die voldoen aan CAT-corridor gebruik. 

Daarbij zal zeker in het begin sprake zijn van 

hybride gebruik met wisseling van bemand 

naar onbemand en omgekeerd op transfer-

punten, het besturen op afstand of de moge-

lijkheid van automatische konvooien waarbij 

slechts het op kop rijdende voertuig nog een 

bestuurder heeft.  

 Deze werkgroep zal samen met de betrokken 

vervoerders bij truckfabrikanten voertuigen 

betrekken. Vanuit deze werkgroep worden de 

specificaties van de trucks bepaald. Hierbij 

zal tussen IMIAT en de voertuigfabrikant(en) 
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afstemming zijn over de specificaties die ge-

steld 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 uit-

gangspunt dat de ontwikkeling van de truck 

buiten de scope van IMIAT wordt uitgevoerd. 

3.5.2 Werkpakketten

A.	Stapsgewijze	realisatie	CAT-voertuig

Zowel verschillende gerenommeerde OEM’s, 

Tier 1 of systeem-leveranciers als - eventueel 

in het begin - ombouwers worden uitgenodigd 

om simultaan in IMIAT deel te nemen. 

Deze zullen direct samenwerken met de 

eindgebruikers om de bruikbaarheid van de 

CAT-implementatie in een zo vroeg mogelijk 

stadium te testen. IMIAT levert zowel voor CAT 

relevante technische als functionele eisen 

voor de voertuigen en zal deze met de RDW 

omzetten in testprotocollen en faciliteiten 

(virtuele en fysieke testomgeving). Dit omvat 

ook security protocollen voor configuratiema-

nagement / software updates en protocollen 

voor storingen onderweg (bijvoorbeeld aan 

banden, maar ook technisch problemen aan 

het CAT systeem en schadeherstel). 

3.5.3 Deliverables

A.	Best	practices	&	lessons	learned	

Bij voorgaande CAT-projecten is het uit-

gangspunt voor voertuigen dat die in de ba-

sis meer dan ADAS bevatten aangezien ze 

voorbereid moeten zijn om op minimaal SAE 

level 3 (en stapsgewijs naar level 4 of 5) die 

zelf moeten kunnen rijden, communiceren 

en navigeren. In een document wordt dit be-

schreven.

B.	Voertuig

Bestaande of op z’n minst operationeel ge-

teste connectieve & elektrische voertuigen 

van Nederlandse en Europese makelij heb-

ben de nadrukkelijke voorkeur. Het kan zijn 

dat in de ontwikkeling aanvankelijk ombouw 

van bestaande voertuigen nuttig is maar 

nieuwbouw zal uiteindelijk effectiever en effi-

ciënter zijn. De CAT-voertuigen mogen buiten 

de baan op transferpunten of in noodgevallen 

bemand gereden kunnen worden, onbeman-

de voertuigen moeten draadloos op afstand 
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te bedienen zijn door een safety steward op 

de baan of een centrale operator. De defini-

tie van de voertuiglading van CAT valt buiten 

IMIAT zolang deze wettelijk toelaatbaar en 

voor de vervoerder verzekerbaar is. Diefstal-

veiligheid en cyber-security zijn wel een na-

drukkelijk aandachtspunt van IMIAT. 

C.	Requirements	

IMIAT bepaalt in de samenwerking slechts de 

architectuur, protocollen en functionele aan 

CAT gerelateerde eisen voor de voertuigen. 

IMIAT biedt in deze zin een begin- en eind-

punt van de V-cycle productontwikking voor 

CAT-voertuigen. 

D.	AD-systeem	

Een after-fit systeem is denkbaar maar de in-

tegrator is daarvoor functioneel verantwoor-

delijk en heeft indien dit niet door de OEM zelf 

is aangebracht wel de medewerking daar-

van. Bij first-fit en nieuwbouw is uiteraard de 

OEM zelf verantwoordelijk voor de integratie. 

Bewezen geschikte technologie voor auto-

motive heeft de voorkeur, alle oplossingen 

zijn minimaal TRL 5 en moeten binnen 10 

jaar commercieel opschaalbaar ziijn (TRL 9). 

Daarbij wordt ook gekeken naar technologie 

die gebruikt wordt in andere aansluitende 

CAT use cases zoals in havens of bij distri-

butiecentra. Het CAT-systeem dient met de 

verschillende toegelaten voertuigtypen en 

merken foutloos samen te kunnen werken 

en kan via parametrische aanpassing een-

duidig voor verschillende toepassingscon-

texten aangepast worden (ook cross-border 

in EU). Het is voor de snelle marktontwikke-

ling noodzakelijk dat de beveiligde V2V en 

V2I communicatie via een open source pro-

tocol verloopt. Nieuwe of extra sensoren die 

goedgekeurd zijn voor CAT-gebruik moeten 

via een standaard interface en softwarematig 

aan te sluiten zijn. 

3.5.4 Betrokken partners

ACE Mobility, Cap Gemini Engineering, 

Hyster-Yale, DBSchenker en V-tron. 
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3.6 Werkgroep Regelgeving

3.6.1 Doelstelling + verwachte resultaten

De wet- en regelgeving rondom autonoom 

rijden staat nog in de kinderschoenen. Gedu-

rende de looptijd van IMIAT zal de expertise 

die opgedaan wordt binnen het IMIAT-project 

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 sa-

menwerking met de uitvoerende reguleren-

de instanties, adviespartijen en vervoerders 

de wetgeving in de praktijk worden gebracht 

en de lessen uit de praktijk beschikbaar ge-

maakt voor de wetgever. 

Een aantal belangrijke uitgangspunten voor 

het werkpakket: 

• Er wordt toegewerkt naar permanente

toelating. Daarmee voorkomen we enkel 

kortstondig resultaat hebben en slechts 

toepassing in ‘vuurpijl’ pilots.  

• Er wordt daarom toegewerkt naar stan-

daardisatie van procedures en regelgeving 

die moeten leiden tot brede typegoedkeu-

ring (i.t.t. toelating per voertuig). 

• Gestandaardiseerde testmethodieken 

worden ontwikkeld die leiden tot toelating 

(virtuele testen).

• De business case voor toelating is 

afhankelijk van regelgeving, m.a.w. ont-

wikkelingen volgen de regelgeving. 

• Wetgevende en Regulerende instanties 

(IenW en RDW) worden vanaf het begin 

meegenomen in IMIAT, maar zijn geen on-

derdeel van IMIAT. 

3.6.2 Werkpakketten

A.	Definiëring	positie	regelgeving	in	

	 Business	Case	IMIAT	

In IMIAT wordt gewerkt aan een MOU samen 

met wetgevende en regulerende instanties 

om: (i) de afhankelijkheid van IMIAT van re-

gelgeving te beschrijven, (ii) gezamenlijke in-

tenties om processen rondom pilots en type 

toelating op te starten. 

B.	Ontwikkeling	verbijzondering	

	 experimenteerwet	voor	IMIAT

Samen met RDW wordt gewerkt aan een ver-
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bijzondering van de routering van de experi-

menteerwet om de pilots te kunnen starten. 

Toegewerkt wordt naar standaardisatie voor 

de IMIAT-pilots, zodat een raamtoelating kan 

plaatsvinden. 

C.	Ontwikkeling	toelatingskader	op	basis	

	 van	pilots	en	de	daaropvolgende	

	 volgende	implementatie

Samen met RDW wordt een toelatingskader 

ontwikkeld om serie gefabriceerde IMIAT-

voertuigen binnen verschillende omgevingen 

(Operational Design Domains) te kunnen in-

zetten. 

3.6.3 Deliverables

A.	MOU met het ministerie van I&W en RDW 

om (1) afhankelijkheid van IMIAT van regelge-

ving te beschrijven, (2) gezamenlijke intenties 

om processen rondom pilots en type toela-

ting op te starten.  

B.	Een document met beschrijving van de 

verbijzondering en standaardisatie van expe-

rimenteerwet voor IMIAT-voertuigen in IMIAT-

omgeving (Operation Design Domain)

C.	Een document met het toelatingskader 

serieproductie IMIAT-voertuigen in IMIAT-

omgeving (Operation Design Domain) 

3.6.4 Betrokken partners: 

ACE, V-tron, Erasmus School of Social and 

behavioral Science. RDW en Ministerie van 

I&W. 
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3.7 Werkgroep Projectmanagement

3.7.1 Doelstelling + resultaten 

Om een dergelijk groot initiatief in goede banen 

te leiden, is het van belang dat er speciale aan-

dacht gaat naar het benodigde projectmanage-

ment binnen IMIAT. De werkgroep projectma-

nagement doet precies dit. Als werkgroep heeft 

het een rol gedurende de hele tijdlijn van IMIAT. 

In eerste instantie zal deze groep de rollen en 

verantwoordelijkheden moeten uitkristalliseren 

binnen het project. Er moet een governance 

structuur en een toestemmingsproces komen 

om de processen van IMIAT te beheren, moni-

toren en te optimaliseren. Er is de ambitie om 

IMIAT te positioneren als de autoriteit op het 

gebied van CAT in Nederland en in potentie 

Europa. De interne IMIAT-organisatie moet dit 

kunnen faciliteren. Dit betekent naast controle

ook draagkracht, community vorming en 

collaboratie. Het is een initiatief van gedeeld 

leiderschap, mogelijk gemaakt door heldere 

organisatie en processen. 

3.7.2 Werkpakketten

A.	Externe	communicatie

Organisatie & verantwoordelijkheden 

• Stakeholderanalyse 

• Analyse huidige werkwijzes 

• IMIAT-procesanalyse en aanbevelingen  

• Opzetten operationele organisatie 

 voor beheer en toezicht CAT 

• Planning en projectuitvoering;

 het maken van een planning en het

 bewaken van de projectvoortgang.

3.7.3 Deliverables

A.	Document	met	governancestructuur	van

	 de	projectorganisatie	en	projectplanning

B.	Stakeholdersanalyse	(rollen	+	belangen)	

Een overzicht van alle relevante stakeholders 

in de projectuitvoering van IMIAT

C.	RASCI	matrix	

Een matrix die gehanteerd wordt om de rollen 

en verantwoordelijkheden van de personen 

die bij IMIAT betrokken zijn vast te leggen. 

3.7.4 Betrokken partners

ACE en Cap Gemini Engineering.
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3.8 Werkgroep Organisatie 

  en processen

3.8.1 Doelstelling + verwachte resultaten 

 In de werkgroep organisatie en processen 

wordt invulling gegeven aan de uitvoer van 

autonoom 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 verant-

woordelijk om de benodigde organisatie op 

te zetten en/of de ontwikkeling in de markt 

te stimuleren. Voorbeelden hiervan zijn om 

één of meerdere verzekeringsmaatschap-

pijen een verzekering aan te laten bieden 

voor geautomatiseerd vervoer, zowel voor de 

dekking van verkeersongevallen als andere 

bedrijfsrisico’s. Hierbij is het van belang dat 

de werkgroep ook rekening houdt met het 

draagvlak van het ecosysteem voor de geïm-

plementeerde organisatie en processen. Dit 

gaat verder dan alleen de directe stakehol-

ders en moet ook kijken naar het draagvlak 

van weggebruikers. Om dit te bereiken, zal 

deze groep ook moeten kijken hoe het een 

actieve community kan opzetten van bedrij-

ven en kennisinstellingen waarin uitwisse-

ling plaatsvindt op het gebied van autonoom 

transport. 

3.8.2 Werkpakketten

A.	Business	value	uitwerken	

• Inventarisatie van behoeftes bedrijfsleven  

• Welke waardes zijn er te behalen met CAT 

• Welke aspecten zijn essentieel voor het 

 behalen van de toegevoegde waarde 

B.	Concept	en	procedures	CAT	

• Wijze van uitvoer van CAT

• Rollen en verantwoordelijkheden

• Proces en taakomschrijvingen
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C.	Risicobeheersing	

• Risicoanalyse 

• Analyse van (bijna) ongevallen 

• Beheer, monitoring en beheersing van 

 uitvoer CAT

D.	Opzet	en	uitrol	van	toestemmingsproces	

• Governance structuur 

• Standaard proces voor aanvraag 

• Ondersteuning rondom voorbereiding 

 aanvraag

3.8.3 Deliverables

A.	Stakeholderanalyse	(rollen	+	belangen)	

Een overzicht van alle relevante stakehol-

ders in het proces van autorisatie en uitvoer 

van CAT. (Nb: samenwerking met Werkgroep 

communicatie, waar ook een stakehol-

dersanalyse wordt uitgevoerd.) 

B.	Value	case	

Een beschrijving van hoe CAT in de logistiek uit-

gevoerd wordt en waar welke waardetoevoeging 

en/of besparingen behaald kunnen worden. 

C.	Toezicht	en	controle	aanwezig	op	

	 autonoom	rijdende	voertuigen	

Om CAT uit te voeren wordt een “verkeer-

storen” voorzien vanwaar de CAT-voertuigen 

bewaakt en bijgestuurd moeten worden. 

D.	Borging	en	afdekking	risico’s	en	

	 aansprakelijkheid	

Wanneer CAT uitgevoerd wordt veranderen 

risico’s (ongevallen, beschadiging, diefstal, 

…). Dit document beschrijft welke risico’s ver-

wacht worden en hoe die voorkomen dan wel 

verzekerd kunnen worden. 

E.	Aangepaste	logistieke	procedures	

	 als	transport	geautomatiseerd	wordt

Met de overgang naar CAT veranderen de 

bestaande procedures rondom het transport. 

Dit document beschrijft de procedures rond-

om het CAT, zowel in relatie tot verkeer als het 

afhandelen van de lading.
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F.	 Totaalplaatje	organisatie	

	 &	verantwoordelijkheden	

Een overzicht waarin de actoren met hun ver-

antwoordelijkheden worden weergegeven in-

clusief de onderlingen verbanden en interactie.

G.	Toestemmingsproces		

Een stappenplan die de procedure voor het 

verkrijgen van toestemming voor autonoom 

vervoer beschrijft. Door deze procedure te 

volgen is het voor zowel de aanvragende als 

de beoordelende partijen duidelijk welke ac-

tiviteiten en informatie op welke momenten 

geleverd moeten worden.

H.	Definitie	van	rollen	en	verantwoorde-

	 lijkheden	in	RASCI	matrix	

Definitie van rollen en verantwoordelijkheden 

in RASCI matrix. Een eindoverzicht waarin de 

rol en verantwoordelijkheid van elke betrok-

ken partij weergeven wordt, onderverdeeld 

volgens het RASCI principe.

3.8.4 Betrokken partners

ICT Automatisering, Cap Gemini Engineering, 

Technolution, Erasmus School of Social and 

Behavioural Sciences, DBSchenker, Raadhuis 

Advies, V-tron.
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3.9 Werkgroep Omgevings-

  management

3.9.1 Doelstelling + verwachte resultaten 

Om de doelstellingen en verwachte resulta-

ten goed te kunnen beschrijven is het nodig 

om de definitie van omgevingsmanagement 

voor IMIAT vast te stellen. Omgevingsma-

nagement 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 omgevingsma-

nagement 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 

(een persoon of groep die een positief dan wel 

negatief belang heeft bij het project, of die het 

project kan beïnvloeden) van belang. De resul-

taten van het omgevingsmanagement zijn:

• 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. 

3.9.2 Werkpakketten

A.	Stakeholdersanalyse	met	als	doel	

	 strategisch	omgevingsmanagement

Voor het maken van een stakeholdersanalyse 

kan gebruik gemaakt worden van verschil-

lende tools. Omdat IMIAT een complex pro-

ject in een complexe omgeving is zullen ver-

schillende tools ingezet worden om tot een 

gedegen analyse te komen.  

B.	Regelen	van	conditionele	zaken	

Dit moet verder uitgewerkt worden; vergunnin-

gen, beheerdersovereenkomsten. Juridische 

aspecten horen hier ook bij. Dit is beschreven 

in werkgroep “Organisatie en processen”.
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C.	Relatiebeheer	en	communicatie		

Het onderhouden van de contacten met sta-

keholders, het organiseren van workshops, 

(publieks) evenementen, het betrekken van 

brancheorganisaties zijn onderdeel van dit 

werkpakket. 

3.9.3 Deliverables

A.	Documenten	met	stakeholdersanalyse,	

	 strategisch	omgevingsmanagement	en		

	 operationeel	omgevingsmanagement.	

3.9.4 Betrokken partners

ACE Mobility, Cap Gemini Engineering, HAN, 

jurist, overheden zoals gemeenten, provin-

cies en RDW.

3.10  Werkgroep monitoring 

  & evaluatie 

3.10.1  Doelstelling en verwachte 

  resultaten 

Via monitoring en evaluatie wordt in de prak-

tijk vastgesteld of het CAT-systeem aan de 

eisen en verwachtingen voldoet. Monitoring 

wordt op twee niveaus uitgevoerd: de veilig-

heid van CAT en de waarde van CAT voor de 

transportbedrijven. 

De presentatie van de technologische sy-

stemen voor autonome transport worden 

gemonitord gedurende alle ritten. Hierbij 

worden onder meer de gevolgen voor het 

overige verkeer gemeten en beoordeeld. Het 

rijgedrag en de effecten op de openbare weg 

worden gemonitord door geautomatiseerde 

systemen en evaluaties. Om de veiligheid van 

het autonoom transport te beoordelen wor-

den continu de menselijke interventies en 

(bijna)ongevallen vastgelegd, geëvalueerd en 

gedeeld met de belanghebbende instanties. 

Tijdens de uitvoer van CAT wordt ook aan 

de hand van KPI’s gemeten of de opgestel-

de businesscase gehaald wordt. Zo is de be-

trouwbaarheid een belangrijk aspect. Hier-

voor worden naast de betrouwbaarheid van 

de dienstverlening zelf ook de werking van 

de voertuigsystemen en de werking van de 

andere infrastructuur gemeten op de kwali-

teit en beschikbaarheid. Door het meten van 

de betrouwbaarheid en productiviteit kan 

de bruikbaarheid van het autonoom transport 



IMIAT Brochure | 202135

worden bepaald. Een resultaat van de monito-

ring/evaluatie zal een voor de toepassing bruik-

baar technische analyse- en TCO-model zijn.

3.9.2    Werkpakketten 

A.	Monitoring

Het opzetten van een systematiek waarin 

processen, technologische systemen, pres-

taties van autonoom transport, rijgedrag en 

het effect op de openbare weg wordt geme-

ten en gecontroleerd aan de hand van te be-

palen KPI’s. Het vaststellen van deze KPI’s is 

ook een onderdeel van het werkpakket. 

B.	Rapportage

Doorlopende synthese van de prestatie en 

veiligheid van CAT. Indien er zich incidenten 

voordoen wordt vanuit dit werkpakket een 

analyse uitgevoerd naar de toedracht en mo-

gelijk noodzakelijke correctieve en preventieve 

maatregelen.

C.	Evaluatie

Eindconclusies en beoordelingen waar-

uit afgeleid kan worden hoe bruikbaar, be-

trouwbaar en productief autonoom transport 

daadwerkelijk is. 

3.9.3 Deliverables

A.	Analyse	tools

Set aan middelen om gegevens vast te leggen 

die nodig zijn voor het uitvoeren van analyses 

en evaluaties binnen de werkgroep “monito-

ring en evaluatie”.

B.	Periodieke	rapportage

Periodieke rapportage met veiligheids- en 

prestatie aspecten over de uitgevoerde 

transporten.

C.	(Bijna)ongevalsanalyserapport

Rapportage bij (bijna)ongevallen met analyse 

van het incident, de toedracht en geadviseer-

de correctieve en preventieve maatregelen.

D.	Evaluatie	TCO-model

Ijking van het opgestelde TCO-model aan de 

hand van verzamelde data.

3.9.4 Betrokken partners:  

ACE, Cap Gemini Engineering, HAN, RDW.
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Betrokken partners: 



Our network is 
smart and beautiful.
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UNIEKE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN IMIAT 4

Learning
to be
stronger.

Er zijn verschillende projecten en program-

ma’s uit het verleden met een gedeeltelijke 

overlap van de IMIAT-thema’s. Dit moet een 

inspiratiebron zijn om lessons learned voor 

IMIAT uit te halen. Daarnaast zijn er ook ini-

tiatieven die nu of in de toekomst van start 

gaan. IMIAT heeft deze initiatieven geanaly-

seerd op relevantie, en de conclusie kan wor-

den getrokken dat IMIAT een unieke waar-

de toevoegt in het landschap. IMIAT wil een 

paraplu zijn voor dit soort initiatieven, een 

kennisplatform waarbinnen verschillende 

spelers elkaar vinden ten behoeve van de 

ontwikkeling en vooral de implementatie van 

CAT op corridors. Een dergelijke functie zien 

wij nog niet voldoende aanwezig in de markt, 

wat de bevestiging is van de unieke proposi-

tie van IMIAT. Onderstaand bevindt zich het 

overzicht van projecten en programma’s uit het 

verleden, heden of toekomst waarmee IMIAT 

zichzelf heeft vergeleken. Een aantal van deze 

initiatieven zal worden benaderd om lering te 

trekken uit hun eerdere ervaringen. Anderen 

zullen wellicht benaderd worden voor een 

potentiële samenwerking.  
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CATALYST is bedoeld als een publiek-private samenwerking 
(PPS). Het CATALYST Living Lab is een community, kennishub 
en toegepast onderzoeksprogramma voor de verbetering van 
veiligheid, efficiency en duurzaamheid gericht op CAT  in de lo-
gistieke sector.  Samenwerking ligt voor de hand.   

Het AEROFLEX-project focust zich op het ontwikkelen en de-
monstreren van nieuwe technologieën, concepten en architec-
turen van nieuwe voertuigen met geoptimaliseerde aerodynami-
ca, powertrains, veiligheidssystemen en flexibele loading units 
met geavanceerde interconnectiviteit, wat bijdraagt aan de visie 
van een ‘fysiek internet’.   
 
Real-life toepassingen, kansen en uitdagingen voor autonoom (zelf-
rijdend) transport op middelgrote en kleine bedrijventerreinen. 

INTRALOG project onderzoekt de mogelijke toegevoegde 
PPP-waarden (People, Planet, Profit) die in automated guided 
trucks (AGT) zitten en wat kan bijdragen aan slimme logistieke 
operaties, distributriecentra. 

VISTA staat voor Vision Supported Truck docking Assistant. Het 
doel van VISTA is om een systeem te ontwikkelen dat vrachtwa-
genchauffeurs ondersteuntin het manoeuvreren van hun voer-
tuig combinaties in logistieke omgevingen, richting docking 
doors. 

Catalyst
2019-nu

Aeroflex
2017-nu

Steers (HAN)
2020-nu

Intralog (HAN/HR)
2016-nu

Vista (Han)
2019-2023

Smart Dolly 
projecten
(TUE/HAN) 

Het Interreg-project ‘Interregional Automated Transport’ (I-AT) 
werd in 2017 gestart om de ontwikkeling en groei van innova-
ties op het gebied van zelfrijdend vervoer voor de mobiliteits- en 
logistieke sectoren in Gelderland, Noord-Brabant, Limburg en 
Noordrijn-Westfalen te stimuleren. Het doel van het I-AT project 
is zelfrijdend - en zo mogelijk ook landgrensoverschrijdend - ver-
voer van reizigers en goederen in de praktijk te bestuderen en te 
testen. Het project kwam voort uit een test project van de We-
pods.  

Onder de noemer Connected Transport Corridors werken het 
Rijk, regionale overheden en private partijen uit de logistieke 
sector samen, om de resultaten uit verschillende succesvolle pi-
lots te integreren in de logistieke praktijk. Talking Logistics is een 
samenwerkingsverband tussen het Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat, decentrale overheden en marktpartijen. Talking 
Logistics wil de kansen benutten, die data en connectiviteit bie-
den, om zo maatschappelijke opgaven ten aanzien van verkeers-
veiligheid, bereikbaarheid, doorstroming en leefbaarheid aan te 
pakken.   

Stimuleert Europese samenwerking tussen vrachtwagen OEM’s, 
lidstaten, logistieke service aanbieders, infrastructuur operators, 
certificatieorganen, onderzoeksinstituten en overheden. 

Het consortium achter ENSEMBLE wil over 3 jaar multi-brand 
truck platooning op Europese wegen implementeren en demon-
streren. Het ENSEMBLE projecten wordt geleid door TNO. Het is 
de ambitie van ENSEMBLE om pre-standards te realiseren voor 
interoperationele toepassingen tussen vrachtwagens, platoons 
en logistieke service aanbieders. Hierdoor kan de marktadoptie 
van (sub)systeemontwikkeling en implementatie versneld wor-
den, waardoor er meer harmonie ontstaat in juridische frame-
works tussen lidstaten. 

I-AT
2017- nu

Talking 
Logistics
2018-?

Platooning 
Challenge
2016

Ensemble
2018-2021
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New European partnership on Connected, Cooperative and Au-
tomated Mobility

Ontwikkeling van HBO Kenniscentrum/Ecosysteem voor auto-
motive ‘Digital Twinning’. HR heeft een Sprong aanvraag gericht 
op logistieke achterland verbindigen.
 
Kennisinstellingen, waaronder trekkers TU Delft en TNO, over-
heden, vervoersbedrijven en adviesbureaus onderzoeken in het 
project  STAD (Spatial and Transport impacts of Automated Dri-
ving) de lange termijn effecten van automatisch rijden op ruimte 
en mobiliteit. De resultaten van het project kunnen onder andere 
gebruikt worden door overheden als input voor hun lange-termijn 
investeringsagenda’s.  

Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan een veilig bereikbaar Neder-
land. De EU-lidstaten Nederland, Duitsland en Oostenrijk heb-
ben voor de introductie van de twee coöperatieve diensten een 
Memorandum of Understanding afgesloten. De gesloten over-
eenkomst biedt een basis voor gestandaardiseerde, grensover-
schrijdende, toekomstgerichte coöperatieve Intelligente Trans-
port Systemen (ITS).     

Vooral Mobility and safety for Automated Road Transport (IEP/
CP) CAT corridor implementatie!

Demostratie Klimaattechnologieën en – Innovatie in Trans-
port. Laatste call is open, over het algemeen Green Transport 
(eTrucks)   

Het project InnovA58 heeft het doel het fileprobleem tussen Bre-
da en Eindhoven aan te pakken en doorstroming voor de toe-
komst te realiseren. Dat doen ze door innovatieve mobiliteitsop-
lossingen te combineren met infrastructurele aanpassingen. 

CCAM
2021-2031

SPRONG ‘Future 
Mobility and 
Logistics’ 2021

SURF STAD
2017-2020

Strategisch 
Corridor 
Overleg 
2020

EU Europe 
projecten?

DKTI projecten?

InnovA58
2013-2025

Bereikbaarheidsprogramma zuidoost-Brabant, combinatie slim-
me mobiliteit en alternatieve vervoermiddelen. Is Smartwayz.NL 
in Helmond hier de opvolger van? Hebben een regionale (poli-
tieke) rol voor transport corridors in zuid Nederland (en link met 
TopCorridors.com).    

Ontwikkeling automated driving research initiative 

The preparation of European motorways for automated driving and 
high density truck platooning with adequate connected services  
and technologies.  De voorbereiding van Europese snelwegen voor 
zelfrijdend transport en truck platooning dmv connected services 
en technologieën. 

Het doel van ARCADE is om consensus te bouwen tussen stakehol-
ders Over alle sectoren om een geharmoniseerde uitrol mogelijk te 
maken van Connected Cooperative en Automated Driving (CAD) 
in Europa en daarbuiten. ARCADE heeft een CAD- stakeholder 
netwerk in de reguliere organisatie van workshops binnen de 
Eeuropese commisie van de EUCAD in i-CAVE. Eeen Cooperative 
Dual Mode Automated Transport (C-DMAT) systeem wordt on-
derzocht en ontworpen.   
 
In i-CAVE wordt een Cooperative Dual Mode Automated Trans-
port  (C-DMAT) systeem onderzocht en ontworpen, wat automa-
tisch en manueel bestuurd kan worden voor maximale flexibiliteit. 

Hoe kan intelligente communicatie tussen voertuigen en tussen 
voertuigen en het wegennetwerk een mobiliteitsoplossing bieden? 
Dat is de vraag die Beter Benutten ITS probeerdet te beantwoorden. 

Bereikbaarheids-
akkoord 
Zuidoost-
Brabant 
2016-2018

DAVI project 
(Connekt) 
2015-2016

Concorda 
Connected 
Corridor for 
Driving 
Automation

ARCADE 
(Aligning Research
& Innovation for 
Connected and 
Automated 
Driving in Europe) 
2018-2021

i-CAVE

Beter benutten
2014-2017
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Nationaal 
Dataportaal 
Wegverkeer

In NDW werken Nederlandse overheden samen aan het inwin-
nen, combineren, opslaan en distribueren van mobiliteitsdata. 
Deze gegevens zijn essentieel voor het managen van het verkeer, 
ze voeden talloze verkeersinformatiediensten en vormen een 
stevige basis onder het mobiliteitsbeleid in ons land. 

Om ervoor te zorgen dat het Klimaatakkoord ook economische 
kansen biedt voor Nederlandse maakbedrijven, vragen FME en 
RAI Automotive Industry NL om een innovatieprogramma ‘Green 
en Smart Transport  Delta’. In het innovatieprogramma worden 
keuzes gemaakt over welke duurzame mobiliteitsinnovaties in 
Nederland ontwikkeld moeten (en kunnen) worden. FME en RAI 
Automotive Industry NL pleiten ervoor om het innovatieprogram-
ma in te delen op de volgende twee terreinen: 1.  Green Transport 
Delta: Efficiënte modulaire aandrijflijnen (o.b.v. waterstof  (brand-
stofcel en verbrandingsmotor), batterijtechnologie, E-Fuels) in-
clusief laad- en tankinfrastructuur en on-site energy supply. 2. 
Smart Transport Delta: Inzet van (digitale) sensortechnologie, 
smart infra, en Artificial Intelligence ten behoeve van versnelling 
van inzet en impact van connected  en autonome voertuigfuncties 
en daarmee een veilige, efficiënte mobiliteit  en logistiek.

Brabantse overheden, bedrijven en kennisinstellingen willen De 
Brainportlijn gaan ontwikkelen, een nieuw innovatief vervoersysteem 
dat alle Brainportcampussen rondom Eindhoven met elkaar, en regi-
onale werklocaties moet gaan verbinden en via Eindhoven Centraal 
ook met nationale en internationale economische centra. 

MAAS met eigen voertuig, Data delen, 90 partijen gesproken, 
Groeifonds, geen CAT corridor? 

Het Uitvoeringsprogramma is gebaseerd op de in december 
2019 vastgestelde actieagenda 2020-2023. Deze is gericht op 
de ambitie voor 2050: een concurrerende én emissieloze logis-
tiek in Nederland. 

Green & Smart 
Transport Delta 
project 
2020 - nu

Brainportlijn

AIM for MaaS

topsector-
logistiek
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ACE Mobility is “where the future of mobility 

starts”. Bij het Automotive Center of Expertise 

komen kennis, talent en de (automotive) indu-

strie samen. Ontwikkelingen in mobiliteit gaan 

razendsnel. De toekomst van het wegverkeer 

vraagt om slimme,  groene oplossingen. De 

Nederlandse automotive branche heeft daar-

in een belangrijke positie. ACE vervult een 

spilfunctie in het behouden van de voorlo-

persrol en heeft als doel de Nederlandse au-

tomotive sector sterk, wendbaar en toekomst-

bestendig te houden. ACE is de spil tussen de 

samenwerking van de drie automotive oplei-

dingen van Fontys Hogescholen, Hogeschool 

Arnhem en Nijmegen en de automotive indu-

strie.  ACE bundelt de krachten om innovatie 

aan te jagen door gezamenlijk baanbrekend, 

praktijkgericht onderzoek op te zetten.  

Validatie van beschikbare kennis 

ACE Mobility heeft de laatste jaren initiatieven 

gelanceerd om automotive  kennis te ontwik-

kelen, te valideren en te implementeren.  Door 

het automotive onderwijs te verbinden aan 

praktijkgericht onderzoek maakt ACE kenni-

suitwisseling ín de automotive sector én tus-

sen de automotive sector met het onderwijs 

mogelijk. Voorbeelden van strategische sa-

menwerking tussen bedrijven en industrie zijn 

onder andere het zogenaamde TALCOM-pro-

ject (The Automotive Learning Community) 

waarin automotive kennisinstituten gezamen-

lijk met de automotive industrie werken aan 

een life-long-learning academy voor werkne-

mers in de automotive industrie. ACE neemt 

deel aan projecten zoals monitoringtrajecten 

bij elektrisch vervoer, of het opzetten van een 

H2-lab waar de verdere ontwikkeling van wa-

terstof als energiedrager voor mobiliteit ge-

stalte krijgt als onderdeel van het living lab op 

industriepark Kleefse Waard in Arnhem.  ACE 

ziet haar rol in IMIAT als initiator en als project-

organisatie. Voor werkgroepen en projecten 

die onder IMIAT vallen doet ACE  een beroep 

op (automotive) specialisten. Hierbij put ACE 

uit haar uitgebreide netwerk op de Automoti-

ve Campus, bij haar partners uit de industrie 

en bij de branche-organisatie RAI Automoti-

veNL. ACE is in staat met een klein kernteam 

de voorwaarden te creëren om grootschalige 

projecten op te starten en de regie te voeren.   

PROFIEL ACE MOBILITY5
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Planning

Momenteel wordt het IMIAT-voorstel uitge-

werkt zodat dit ingediend kan worden bij voor 

het groeifonds. Na de toekenning van het be-

nodigde budget kent IMIAT een totale looptijd 

van tien jaar. In het begin van het eerste jaar 

zal de organisatie en capaciteit worden opge-

bouwd voor de uitvoer van IMIAT. Ook zal dan 

het eerdergenoemde projectplan worden 

opgeleverd. De tweede helft van het eerste 

jaar wordt gestart met de uitvoer van IMIAT. 

Gedurende de looptijd van IMIAT zal incre-

menteel 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 im-

plementatie 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 consortium-

leden zelf gebeuren of in enige voortzetting 

van IMIAT. Dit plan is veelomvattend en kent 

een grote scope en ambitie. Er worden initi-

atieven ontwikkeld die als project uitstekend 

passen binnen het grotere geheel.

Begroting

De totale begroting voor IMIAT is geraamd 

op 100 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 40 miljoen begroot. Voor de 

organisatie en procedures rondom de im-

plementatie van CAT is 20 miljoen begroot. 

Voor de faciliteiten, waaronder fysieke en 

virtuele testbaan en de voertuigen is 40 miljoen 

begroot. 
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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 automotive sector sterk, wend-

baar en toekomstbestendig te houden. 

Meer weten over dit project? 

Stuur een email naar: info@acemobility.nl
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