
 

 

  
 

 
 
 

 
DATUM  23 OKTOBER 2020 
KENMERK  2020/JN/JVO/033 
ONDERWERP  Begroting Infrastructuur en Waterstaat  
 
Geachte leden van de vaste commissie Infrastructuur en Waterstaat,   
 
Van 17 tot en met 19 november staat de begrotingsbehandeling Infrastructuur en Waterstaat op de 
Kameragenda. FME, de vertegenwoordiger van 2.200 bedrijven uit de Nederlandse technologische 
industrie, vraagt uw aandacht voor de volgende punten bij de behandeling van deze begroting: 
1. Duurzame mobiliteit: innovatieprogramma ‘Green en Smart Transport Delta’ 
2. Slimme mobiliteit: jaarlijkse cybersecuritytoets Nederlandse infrastructuur  
3. Nieuwe mobiliteit: werken aan een veilige en versnelde RDW-toelating 

Duurzame mobiliteit: innovatieprogramma ‘Green en Smart Transport Delta’ 
De Nederlandse energietransitie is naast een maatschappelijke uitdaging ook vooral een 
economische kans voor de Nederlandse maakindustrie om een duurzame mobiliteit te realiseren. De 
technieken die daarvoor nodig zijn, worden door de leden van FME en RAI Automotive Industry NL 
ontwikkeld. Zo ziet bijvoorbeeld DAF Trucks kansen voor (plug-in) hybride-, elektrisch aangedreven 
vrachtwagens. Ook is het bedrijf gestart met projecten die zich richten op de ontwikkeling van 
waterstoftoepassingen in voertuigen. DAF Trucks wil zich onder andere richten op de productie van 
verbrandingsmotoren die op waterstof draaien. Daarnaast zetten onze ondernemers zich actief in 
voor het hergebruik en recycling van grote batterijen uit elektrische voertuigen. Het aanbod van 
gebruikte batterijen zal de komende jaren enorm toenemen. Deze batterijen bevatten veel kostbare 
metalen. Het is daarom van belang om deze opnieuw te gebruiken of zo hoogwaardig mogelijk te 
recyclen. VDL Groep en Scholt Energy Control hebben medio 2016 V-Storage opgericht, dat zich richt 
op energieopslag met behulp van hergebruikte batterijen uit elektrische bussen. In mei 2017 werd 
het eerste batterijsysteem van V-Storage in gebruik genomen dat energie aan netbeheerder TenneT 
levert.  
 
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 innovatieprogramma in te delen op de volgende twee terreinen:  
1. Green Transport Delta: Efficiënte modulaire aandrijflijnen (o.b.v. waterstof (brandstofcel en 

verbrandingsmotor), batterijtechnologie, E-Fuels) inclusief 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.  
 

Het innovatieprogramma dient een financiële omvang van €100 miljoen voor de komende jaren te 
bevatten, gefinancierd vanuit een evenredige bijdrage door marktpartijen en overheid. Het 
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programma omvat een triple helix opzet met een nadrukkelijkere inzet van de topsectoren HTSM, 
Energie, Logistiek en Maritiem. Met het innovatieprogramma kan de door COVID-19 zwaar geraakte 
Nederlandse mobiliteitsindustrie de benodigde versnelling maken ten behoeve van de 
energietransitie alsmede de internationale concurrentiepositie versterken1. Om in 2021 en daarna 
geen ongewenste (crisis-) stilstand op te lopen is voor komend jaar belangrijk dat er een startbudget 
van €15 miljoen vanuit de overheid beschikbaar wordt gesteld.  
 
 FME en RAI Automotive Industry NL pleiten voor een publiek-privaat innovatieprogramma ‘Green 

en Smart Transport Delta’ met een totale financiële omvang van €100 miljoen. Een startbudget 
van €15 miljoen in 2021 is nodig vanuit de overheid om de Nederlandse koploperspositie rondom 
duurzame en slimme mobiliteit te behouden. 

Slimme mobiliteit: jaarlijkse cybersecuritytoets Nederlandse infrastructuur  
Digitalisering maakt onze fysieke infrastructuur steeds slimmer. Zo ontwikkelen onze leden slimme 
onderhoudstechnologie, ook wel smart maintenance genoemd, waarbij met gebruik van software en 
data tijdig kan worden aangegeven wanneer onderhoud aan kunstwerken (zoals wegen, dijken, 
bruggen en sluizen) noodzakelijk is. Zo zijn FME-leden Croonwolter&Dros en Hollandia Services 
momenteel bezig zijn met de renovatie van acht bruggen en vier sluizen. Door het steeds 
intensievere gebruik van (vaar)wegen wordt efficiënt onderhoud belangrijker om de kunstwerken in 
goede conditie te houden. Daarom werken beide partijen aan de totstandkoming van één 
datasysteem. Het gaat dan over een systeem waarin onderhoudsgegevens, analyses, eisen-sets en 
processen worden samengebracht zodat tijdig duidelijk is wanneer onderhoud gepleegd moet 
worden.  
 
Doordat onze infrastructuur steeds meer digitaal wordt aangestuurd, raakt onze infrastructuur  
kwetsbaarder voor digitale aanvallen. Cybersecurity wordt daarom steeds belangrijker. FME vindt 
daarom dat onze huidige en toekomstige infrastructuur ieder jaar getoetst moeten worden op 
cyberveiligheid. Deze toetsing dient te worden uitgevoerd door de Inspectie Leefomgeving en 
Transport (ILT) in samenwerking met het National Cyber Security Centrum (NCSC). Daarnaast moet 
worden toegewerkt naar uniforme IT-standaarden in onze infrastructuur. Iedere Nederlandse brug, 
sluis, tunnel is momenteel anders geprogrammeerd. Dit maakt ons digitaal kwetsbaar voor 
cyberaanvallen. Uniformiteit in IT-standaarden zorgt niet alleen voor een cyberveilige infrastructuur, 
maar draagt ook bij aan het sneller verhelpen van (grote) storingen. Bovendien komt hierdoor meer 
marktwerking op gang doordat het beheer en onderhoud van IT-standaarden niet meer toebehoren 
tot één exclusie marktpartij die de technologie heeft ontwikkeld en geïnstalleerd. De overheid kan 
deze ontwikkeling stimuleren door uniforme IT-standaarden als voorwaarde in 
aanbestedingsprocedures op te nemen.  
 
 FME pleit voor een jaarlijkse cybersecuritytoets voor de huidige en toekomstige Nederlandse 

infrastructuur. Daarnaast vragen wij de overheid om de ontwikkeling van uniforme IT-
standaarden aan te jagen door dit als voorwaarde op te nemen in aanbestedingsprocedures.   

Nieuwe mobiliteit: werken aan een veilige en versnelde RDW-toelating 
Bij de toelating van nieuwe mobiliteitsinnovaties op de weg is een grote hoeveelheid instanties 
betrokken, denk aan Rijksdienst van Wegverkeer (RDW), het ministerie I&W, Inspectie Leefomgeving 
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en Transport, CBR. Deze instanties werken allemaal onafhankelijk van elkaar. Dit leidt tot grote 
vertragingen voor de introductie van nieuwe voertuigen op de weg. Zo heeft de vliegende auto van 
FME-lid PAL-V zo’n elf jaar gewacht op de RDW-toelating, dit grotendeels doordat er geen 
procedures bestonden voor een voertuig als de PAL-V. Het bedrijf heeft die in sommige gevallen zelf 
moeten schrijven. Ook VDL moest twee jaren wachten voordat de VDL-waterstofbus werd toegelaten 
op de weg. Natuurlijk moet snelheid niet ten kosten gaan van veiligheid, maar momenteel duurt de 
toelatingsprocedure onnodig te lang. Hierdoor raakt Nederland internationaal steeds verder 
achterop rondom de ontwikkeling van nieuwe mobiliteitsinnovaties. Helemaal gezien het feit dat 
steeds meer bedrijven ervoor kiezen om voertuigen te testen in het buitenland omdat daar de 
toelatingsprocedures sneller zijn. FME pleit ervoor dat er één commissie binnen de Rijksdienst van 
Wegverkeer komt waarin alle bovengenoemde toelatingsinstanties plaatsnemen. Hierdoor zorgen 
we ervoor dat er gezamenlijk – en dus niet langer afzonderlijk – wordt gekeken naar o.a. de 
certificeringsvereisten van een voertuig en de benodigde infrastructuur. De samenstelling van de 
commissie kan wisselen o.b.v. de ingediende innovatie (zo is een andere expertise nodig voor de 
aanvraag van een waterstofbus dan voor de hyperloop).  
 
 FME pleit voor de oprichting van één commissie binnen de RDW waarin alle betrokken 

toelatinginstanties zitting nemen. Hierdoor versnellen we de toelatingsprocedure voor nieuwe 
voertuigen op de weg zonder dat dit ten koste gaat van de verkeersveiligheid. 

Afsluiting 
Graag verzoeken wij u de bovengenoemde punten te betrekken bij de behandeling van deze 
begroting. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de 
Public Affairs adviseur van FME: Jeroen Neefs via jeroen.neefs@fme.nl, 06-53158493.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink  
Voorzitter FME 
 


