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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant
Samenvatting
Wij hebben het voornemen om lid te worden van de ‘European Road
Transport Telematics Implementation Coordination Organisation Intelligent
Transport Systems & Services EUROPE’ (hierna: ERTICO).
ERTICO is een coöperatie van ruim honderd publieke en private ledenpartners
uit acht verschillende sectoren gericht op meer intelligentie in de mobiliteit van
mensen en goederen in Europa. Deze toonaangevende coöperatie is
gespecialiseerd in de promotie, ontwikkeling en operationele inzet van
intelligente transport systemen (ITS) / Smart Mobility in Europa. Zowel in het
Netwerkprogramma BrabantStad 2015-2019 als in het
bereikbaarheidsprogramma SmartwayZ.NL is een belangrijke rol weggelegd
voor Smart Mobility: efficiëntere, milieuvriendelijkere en veiligere mobiliteit. Door
lid te worden van ERTICO borgen we dat wij vanuit een robuust Europees
publiek-privaat netwerk betrokken blijven bij de ontwikkelingen op het gebied
van ITS / Smart Mobility in Europa en daarbuiten.
Conform artikel 158 lid 2 van de Provinciewet stellen wij uw Staten in de
gelegenheid gesteld uw wensen en bedenkingen ten aanzien van het
voorgenomen besluit kenbaar te maken.
Het voorstel
Ter kennis van Gedeputeerde Staten te brengen dat zij geen wensen of
bedenkingen hebben, als bedoeld in artikel 158 tweede lid, van de
Provinciewet, met betrekking tot hun voornemen tot deelneming in ERTICO.
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Aanleiding
In maart van dit jaar heeft de regio Brainport zich namens Nederland, onder het
ERTICO-lidmaatschap van Rijkswaterstaat, kandidaat gesteld voor het
gastheerschap van het ITS European Congress 2017.
Met brede steun van andere steden, regio’s en de Nederlandse ITS-industrie is
de regio Brainport de Nederlandse kandidaat geworden voor de ontvangst van
ruim 2.000 deelnemers. Dit tweejaarlijkse congres biedt voor alle
belanghebbenden op het gebied van ITS / Smart Mobility de gelegenheid om in
contact te komen door discussies, presentaties en demonstraties. De organisatie
van dit congres in deze regio biedt ons als provincie de unieke mogelijkheid om
het programma mede samen te stellen, namelijk als lid van de host organising
committee. Voor een daadwerkelijke functie als gastheer met zeggenschap in de
programmering stelt ERTICO echter het lidmaatschap als expliciete voorwaarde.
De voorbereidende werkzaamheden zullen dan plaatsvinden binnen het ITSbureau BrabantStad, een samenwerkingsverband tussen de provincie,
Rijkswaterstaat en de B5-gemeenten op het gebied van ITS en Smart Mobility.
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Bevoegdheid
Besluitvorming over lidmaatschap als deelneming in ERTICO is een bevoegdheid
van Gedeputeerde Staten. Zoals bepaald in art. 158 van de Provinciewet
kunnen uw Staten over dit voornemen eventuele wensen en bedenkingen
kenbaar maken.
Doel
1. Mede vormgeven van het programma van het ITS European Congress
2019.
2. Borgen dat wij vanuit een robuust en toonaangevend Europees netwerk van
publieke en private partijen betrokken blijven bij de ontwikkelingen en
projecten op het gebied van ITS in Europa (bv. Intercor, MaaS Alliance en
CAPITAL) en daarbuiten.
3. Profileren van Brabant als koploper voor het ontwikkelen en toepassen van
slimme ICT-toepassingen op het gebied van mobiliteit.
4. Versterken van de economische positie van de Automotive-sector.
Argumenten

1. Ter kennis van Gedeputeerde Staten te brengen dat zij geen wensen of
bedenkingen hebben, als bedoeld in artikel 158 tweede lid, van de
Provinciewet, met betrekking tot hun voornemen tot deelneming in ERTICO.
1.1. Wij kunnen via het lidmaatschap aan ERTICO zitting nemen in de host
organising committee van het ITS European Congress 2019.
1.2. Lidmaatschap aan ERTICO geeft ons toegang tot een toonaangevend
robuust netwerk van Europese publieke en private partijen met een gedeelde
interesse in de ontwikkeling van ITS in Europa.
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1.3. De contributie voor dit lidmaatschap is redelijk, namelijk € 5.000 per jaar.
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1. Ter kennis van Gedeputeerde Staten te brengen dat zij geen wensen of
bedenkingen hebben, als bedoeld in artikel 158 tweede lid, van de
Provinciewet, met betrekking tot hun voornemen tot deelneming in ERTICO.
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1.1 ERTICO heeft nog geen keuze gemaakt over het toekennen van het
gastheerschap voor het ITS European Congress aan de Brainportregio.
Financiën
Overheidsorganisaties ontvangen een reductie van 50% op het
lidmaatschapskosten en zijn daardoor een bijdrage van € 5.000 per jaar
verschuldigd. Daarnaast is sprake van een eenmalige kapitaalsinleg van
€ 1.860, waarvan 1/3 deel ad € 620 dient te worden gestort bij het aangaan
van het lidmaatschap.
Europese en internationale zaken
Dit lidmaatschap biedt ons de mogelijkheid om ook vanuit economisch
perspectief Europese en internationale banden te verstevigen.
Planning
Wij voorzien dat ERTICO uiterlijk in oktober/november 2017 besluit over de
organisatie van het ITS Europe Congress 2019. Daarover zullen wij u informeren
via een memo.

Bijlagen
Geen.
Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. ir. A.M. Burger

Opdrachtgever: de heer G.A. Koolen, (073) 680 84 43, gkoolen@brabant.nl,
afdeling Strategie van cluster Mobiliteit en Infra.
Opdrachtnemer: de heer R.H. Pereira, (073) 681 28 75, rpereira@brabant.nl,
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afdeling Strategie van cluster Mobiliteit en Infra.
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