
 

 

Delft, 7 november 2014 

 

PERSBERICHT 

 

 

Connekt ITS Netherlands ondertekent MoU met ITS Japan 
Samenwerking bij ontwikkelen automatisch rijden 

 

Tijdens de economische missie naar Japan en Korea heeft Connekt ITS Netherlands in 

het bijzijn van minister Henk Kamp een Memorandum of Understanding (MoU) getekend 

met ITS Japan. Nico Anten, managing director van Connekt, ziet vooral kansen voor 

samenwerking op het gebied van automatisch rijden. “In Japan is de sterke vergrijzing 

de belangrijkste motivatie voor de ontwikkeling en invoering van zelfrijdende auto’s.”  

Anten sprak in zijn rol van delegatieleider Smart Mobility ook met het Ministerie van Landgebruik, 

Infrastructuur en Transport (MLIT) in Tokyo. “Op het platteland is geen openbaar vervoer. Qua 

leeftijdsgroep vallen onder hoogbejaarden de meeste slachtoffers in het verkeer. Ze moeten nu 

wel zelf blijven autorijden omdat er geen alternatief is. Zelfrijdende auto’s zouden uitkomst 

kunnen bieden voor dit maatschappelijke probleem. MLIT, ITS Japan en Connekt hebben 

afgesproken om nauw te gaan samenwerken met betrekking tot zelfrijdende auto’s en het 

daarmee ontsluiten van mobiliteit voor ouderen (social inclusion).” 

Het doel van het ondertekenen van een MoU is het vaststellen van een bilaterale relatie en het 

ontwikkelen van een nauwe samenwerking tussen de ondertekenaars. Kennisuitwisseling over 

Intelligente Transport Systemen, onderzoek, planning en ontwikkelingen in Japan en Nederland, is 

onderdeel van de MoU's. Bijzondere aandacht zal worden gegeven aan verbetering van de waarde 

van het lidmaatschap van beide organisaties en bevorderen van educatieve en commerciële 

samenwerking. 
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Noot voor de redactie 

Connekt 
Connekt is het netwerk waarbinnen ruim 125 bedrijven, kennisinstellingen en overheden hun 
krachten bundelen om samen te werken aan duurzame verbetering van de mobiliteit in Nederland. 

Het verbinden van leden en het delen van kennis, kunde en initiatieven op het gebied van Smart 
Sustainable Mobility staan hierbij centraal.  

Meer informatie 
Voor meer informatie over Connekt kunt u contact opnemen met Marina van Weele, Communicatie 

Manager Connekt, tel. 015 251 65 76 of 06 20 60 12 78.  

www.connekt.nl  

http://www.connekt.nl/

