
  

 

Persbericht 

Prestigieus Europees ITS congres komt naar Nederland 

in 2019: kans voor Nederlandse Smart Mobility industrie 

Vanmiddag is officieel bekend gemaakt dat Nederland over anderhalf jaar als gastheer zal 

optreden van een groot Europees congres (ca. 2.500 deelnemers) op het gebied van Smart 

Mobility, dat wordt georganiseerd door ERTICO-ITS Europe. Dit Europese ITS Congres vindt plaats 

van 3-6 juni 2019 in de Brainportregio Eindhoven-Helmond. Het congres biedt podium aan 

innovatie en projecten die te maken hebben met slimme mobiliteit, zoals zelfrijdende auto’s, 

filemijden en logistiek. Een aantal van deze innovaties was vanmiddag op de Automotive Campus 

in Helmond te zien. 

Het congres is een mooi podium voor industrie en overheid om te laten zien wat in Nederland 

mogelijk is en het belang voor de gebruikers te belichten. Het ITS congres biedt gelegenheid de 

Nederlandse koploperspositie te versterken. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil 

tijdens het congres begin juni 2019 een Europese bijeenkomst op hoog niveau organiseren. 

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat: “Ik wil de regio en de 

betrokken organisaties feliciteren. Het is een eer voor Nederland dat we het ITS congres 2019 

kunnen organiseren. Het is voor overheden en de sector een mooie stip op de horizon, een podium 

om te laten zien wat we kunnen.” 

Selectieprocedure 

Vorige maand sprak de Supervisory Board van ERTICO-ITS Europe al zijn voorkeur uit voor de 

locatie. Aan de toewijzing ging een selectieproces vooraf waarin inzendingen door verschillende 

steden in Europa zijn beoordeeld. Met de ondertekening van de overeenkomst op 5 december is de 

keuze voor Nederland nu definitief.  

Kansen voor de Nederlandse Smart Mobility industrie 

Dat het Europese ITS Congres 2019 in Nederland plaatsvindt, levert veel mogelijkheden op voor 

de Nederlandse automotive industrie, kennisinstellingen en de overheid. Het biedt volop 

gelegenheid onze positie als een van de internationale koplopers in dit veld te versterken. 

Nico Anten, managing director Connekt namens alle partners: “Nederland wil een 

wereldwijd leider in Smart Mobility zijn en blijven. Door intensieve samenwerking – waar we in 

Nederland goed in zijn – kunnen we de doorstroming op de weg verbeteren, de uitstoot van giftige 

stoffen verminderen, zorgen voor meer veiligheid op de weg en een gezonde en bruisende 

economie bevorderen. Hoe we dat doen, en hoe andere landen van onze diensten gebruik kunnen 

maken, gaan we op het ITS Congres 2019 laten zien.” 

Ook Matthijs van Miltenburg, lid van het Europese Parlement (D66/ALDE) was aanwezig 

bij de feestelijke ondertekening: “Als ambassadeur ondersteun ik van harte de komst van het ITS 

European Congress 2019 naar mijn thuisregio Brabant. Europa is onmisbaar in het verbinden van 

verkeersinnovaties, zoals C-ITS, in de Europese lidstaten. Samen maken we dit congres tot een 

groot succes en Europa tot een koploper in ITS in de wereld!” 

Ondertekening van de overeenkomst 

Samen met Jacob Bangsgaard (CEO van ERTICO-ITS Europe) ondertekende de Helmondse 

burgemeester Elly Blanksma-van den Heuvel de overeenkomst namens alle ruim 60 betrokken 

Nederlandse partners. Helmond en Eindhoven zijn host van het evenement. Zij worden daarbij 

ondersteund door de provincie Noord-Brabant, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 

Brainport Eindhoven en Connekt/ITS Netherlands. Het congres wordt gesponsord door Dynniq 

(hoofdsponsor), Goudappel Coffeng, VDL Groep, Hermes en HERE. 



  

 

Sneak Peek ITS Congress 2019 Demonstrations 

De live demonstraties binnen en buiten van o.a. Dynniq, de Brandweer Brabant-Zuidoost, TNO, 

Vialis gaven een voorproefje van wat er in 2019 grootschalig te zien zal zijn. Volgens het 

Eindhovense ‘A-Team’ van de TU Eindhoven zijn autonome en coöperatieve voertuigen de 

oplossing voor een slimmer en veiliger verkeer: zij demonstreerden de draadloze communicatie 

tussen een slim verkeerslicht en een autonoom voertuig. Vanuit de brandweerwagen van 

Brandweer Brabant-Zuidoost konden deelnemers zelf ervaren hoe prettig die onderlinge 

communicatie tussen voertuig en verkeerslichten is: de brandweerwagen kan veilig en snel 

doorrijden, terwijl het verkeer tijdelijk en ordelijk wordt stilgelegd.  

Einde Persbericht 

Noot voor de pers  

Organisator ITS European Congress 2019: ERTICO – ITS Europe 

ERTICO-ITS Europe is een multisectoraal samenwerkingsverband van ca. 100 bedrijven en 

instituten die betrokken zijn bij de ontwikkeling van Intelligente Transportsystemen (ITS). ERTICO 

partners ontwikkelen gezamenlijk initiatieven voor het ontwikkelen en implementeren van 

intelligente transport systemen, die de veiligheid op de weg, een schoner milieu en een 

kosteneffectieve mobiliteit bevorderen. Ertico host het ITS Nationals Network waar Connekt/ITS 

Netherlands namens de Nederlandse partijen bij aangesloten is.  

Hosts van het ITS European Congress 2019: gemeente Eindhoven en gemeente Helmond 

Binnen Brabant werken overheden en bedrijven samen als Smart Mobility Region. Met de 
mobiliteitsconsument als centrale spil werkt Brabant aan een netwerk van slimme 
mobiliteitsoplossingen die de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid verhogen. 

 

Foto’s 

Alle foto’s zijn vrij van rechten te gebruiken, onder vermelding van de naam van de Fotograaf 

Vincent Knoops (download: https://www.connekt.nl/helmond-5-december-2017/).  

Meer informatie  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Iris Casteren van Cattenburch, Connekt: 

casteren@connekt.nl, 015-2516565, www.connekt.nl 
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