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Samenvatting 

Hoe en in welk tempo zal de transitie, ofwel overgang, verlopen naar een toekomst met autonome auto’s 
en vrachtauto’s? Welke ontwikkelingen zijn bepalend? Gaat het vooral om de ontwikkeling van de techniek, 
de wetgeving eromheen, of juist om de acceptatie van de gebruiker? En als je weet welke ontwikkelingen 
bepalend zijn, hoe zijn deze dan te volgen? En hoe kan de overheid hier tijdig op inspelen? 

Dezelfde vragen zijn te stellen over andere vervoerwijzen, zoals vliegen, varen en voortbewegen over 
rails. Daarbij is het van belang te kijken naar overeenkomsten en verschillen tussen de vervoerwijzen.  
Zijn er dwarsverbanden of kruisbestuivingen, waarbij automatisering van besturingstaken bij de ene 
vervoerwijze een voorloper is van een soortgelijke ontwikkeling bij een andere vervoerwijze of hier  
juist een rem op zet?

Om de ontwikkelingen richting een mogelijke toekomst met autonoom vervoer, zowel bij de personenauto 
als bij andere vervoersmodaliteiten, te kunnen volgen en daarop als beleidsmaker tijdig te kunnen inspelen 
heeft het directoraat-generaal Mobiliteit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het  
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) gevraagd een monitoringskader te beschrijven voor de  
transitie naar autonoom vervoer. 

De onderzoeksvraag luidt: 

Welke indicatoren kunnen worden gedefinieerd om ontwikkelingen in de richting 
van een mogelijke toekomst met autonoom vervoer te monitoren en welke  
informatiebronnen zijn beschikbaar om de trends op deze indicatoren  
(periodiek) in kaart brengen? 

 

Om deze vraag te beantwoorden onderscheiden we drie stappen:
Stap 1: Context: autonoom vervoer, doelen en stand van de techniek;
Stap 2: Het formuleren van een conceptueel kader met monitoringsindicatoren;
Stap 3:  Het beschrijven van literatuurbronnen, onderzoeksprojecten en organisaties per indicator die  

voor een periodieke monitor kunnen worden gebruikt.

Voor een gedegen monitoring van de transitie is het gebruikelijk dat beleidsdoelen dusdanig concreet zijn 
dat het mogelijk is verklarende en meetbare indicatoren te benoemen en daaraan grens- of streefwaarden 
te koppelen. Deze scherp geformuleerde doelen en grenswaarden zijn er (nog) niet. Daarom richten we 
ons op het in kaart brengen van indicatoren en informatiebronnen die gezamenlijk een beeld geven van 
het verloop van de transitie naar een toekomst met autonoom vervoer. We doen geen voorstel voor het 
monitoren van de praktijkeffecten van autonoom vervoer, zoals de effecten op veiligheid, milieu en 
bereikbaarheid. Dergelijke effecten zijn weliswaar belangrijk, maar vallen buiten de scope van dit onder-
zoek. We richten ons ook niet op praktische vragen rond het monitoringsproces, zoals wie monitort wat 
en wanneer.
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Tabel S.1:  Onderzoeksaanpak voor de drie stappen. 

Stap Toelichting Onderzoeksaanpak 

Stap 1 Context Literatuuronderzoek (wetenschappelijke artikelen, belangrijke  
rapporten, artikelen in vakbladen)

Stap 2 Conceptueel kader 
met indicatoren 

Het conceptueel kader met indicatoren is gebaseerd op inzichten uit de 
recente literatuur (afgelopen 10 jaar) en besprekingen met deskundigen 
binnen het KiM. Het kader hebben we getoetst en aangepast op basis  
van tien interviews met experts: 
Drie voor zelfrijdende auto’s;
• Eén voor railvervoer;
• Vier voor luchtvaart/drones;
• Twee voor scheepvaart. 
De experts waren werkzaam bij de volgende organisaties: TU Delft, NLR 
(Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum), DG RTD  
(Directoraat-Generaal Onderzoek en innovatie) van de Europese  
Commissie, Rijkswaterstaat, DG Mobiliteit van het ministerie van IenW.

Stap 3 Bronnen We hebben de geïnterviewde experts gevraagd aan de hand van welke 
bronnen (rapporten, onderzoeksprojecten en organisaties) de ontwikke-
lingen met de indicatoren de komende tijd te volgen zijn. Deze bronnen 
hebben we aangevuld met eigen bronnen via literatuuronderzoek en 
internetzoekopdrachten.

 
Stap 1:  Context 

In deze eerste stap staan de volgende vragen centraal:
• Wat houdt autonoom vervoer in? 
•  Welke maatschappelijke doelen (kunnen) worden nagestreefd met autonoom 

vervoer en in welke mate hangt doelbereik af van het niveau van autonomie?
•  Wat is de stand van de techniek rond autonoom vervoer? En wanneer kunnen we 

bepaalde systemen in de praktijk verwachten en op welke schaal?

 
1.1 Autonoom vervoer

Niveaus van autonoom vervoer
In het dagelijks leven wordt vaak gesproken over zelfrijdende of autonome auto’s en in iets mindere 
mate ook over autonome treinen, schepen en luchtvaartuigen. Een speciale categorie binnen de laatste 
zijn drones: kleine onbemande vliegtuigjes of helikopters, die nu al worden gebruikt voor verschillende 
toepassingen. Maar wat bedoelen we precies met autonoom vervoer? De literatuur onderscheidt ver-
schillende niveaus van autonomie per vervoerwijze, met drie, soms vier of zelfs nog meer autonomie-
niveaus (zie figuur S.1 voor de auto). Een belangrijke overeenkomst bij al deze indelingen is dat het gaat 
om de rol en verant woordelijkheden die de mens (nog) draagt en die de techniek (oftewel het automatische 
systeem) overneemt. We kunnen daarbij drie hoofdniveaus onderscheiden:
1. Het huidige autonomieniveau, waarbij voor het merendeel van de besturingshandelingen  

een mens nodig is.
2. Een autonomieniveau waarbij digitale technieken een groot deel van de besturingshandelingen 

kunnen overnemen, maar waarbij nog wel altijd een bestuurder nodig is met meer of minder 
verantwoordelijkheid.

3. Het hoogste autonomieniveau, waarbij een vervoermiddel zich volledig autonoom, dat wil zeggen 
zonder interventie van een bestuurder, van herkomst naar bestemming kan verplaatsen.
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Hoe hoger het autonomieniveau, des te kleiner de rol van de menselijke bestuurder. De verwachting is 
vaak dat het hoogste niveau van autonomie, waarbij de mens geen rol meer speelt bij de besturing, 
zorgt voor de gunstigste effecten op veiligheid, milieu en klimaat, doorstroming en effectief tijdgebruik. 
Maar autonoom vervoer kan soms juist ook strijdige effecten hebben. Een hoog veiligheidsniveau botst  
bijvoorbeeld met een goede doorstroming en met een effectief tijdgebruik (‘het schiet niet op’).

 

Figuur S.1:  Voorbeeld van vijf SAE-niveaus voor autonome auto’s. Bron: Marketwatch research.

Relatie met Technology Readiness en het toepassingsgebied
De autonomieniveaus zeggen iets over de functionaliteiten die kunnen worden geautomatiseerd, maar 
niets over hoe marktrijp een techniek is. Daarom is het belangrijk te kijken naar marktrijpheid, oftewel 
‘technology readiness levels (TRL)’. TRL’s beschrijven de technologische ontwikkeling in negen niveaus 
vanaf het eerste idee tot aan introductie op de markt. De eerste drie niveaus (TRL 1, 2, 3) behoren tot 
‘discovery’ ofwel ontdekking, TRL 4-6 tot ‘development’ ofwel ontwikkeling en TRL 7 en TRL 8 behoren 
tot de fase ‘demonstration’, de pilotfase, met TRL 9 ‘deployment’ als laatste ontwikkelingsfase van de 
(grootschalige) marktintroductie. 
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Daarnaast is het van belang binnen welke grenzen, qua plek/tijd/klimatologische omstandigheden,  
autonoom vervoer aan de orde is. Dit noemen we het toepassingsgebied, of in het Engels het ‘operational 
design domain’ (ODD). De term wordt vooral toegepast bij autonome auto’s, maar is in principe relevant 
voor alle vervoerwijzen. Dat bijvoorbeeld opeens een auto op de markt komt die op alle snelwegen  
volledig autonoom kan gaan rijden, is onrealistisch. Een evolutionair proces, waarbij eerst delen van de 
snelweg worden aangemerkt als ‘autonome zone’, is waarschijnlijker. 

Autonomieniveau, toepassingsgebied en marktrijpheid zijn dus drie verschillende dimensies die  
gezamenlijk de fase beschrijven waarin een autonome vervoerwijze zich bevindt (zie figuur S.2).  
Een voorbeeld is een autonoom voertuig, niveau 1, dat op het punt van marktintroductie (dus TRL 9) 
staat en als toepassingsgebied een specifiek snelwegtraject kent.
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Figuur S2:   Illustratie van relatie tussen autonomieniveau, TRL-niveau en het toepassingsgebied voor verschillende 

hypothetische voertuigen. 

Interactie met fysieke en digitale infrastructuur
Bij autonoom vervoer denken we vaak dat het vervoermiddel zelf ‘slimme’ dingen kan, zoals zelf 
manoeuvreren (zoals zelf inparkeren), en daarbij met behulp van camera’s, radar en LIDAR1-systemen en 
algoritmes objecten kan ontwijken (‘sense and avoid’). Daarnaast wordt ook de fysieke infrastructuur 
‘slimmer’, waardoor beter autonoom kan worden gereden of gevaren. Denk aan verkeerslichten, die met 
een auto kunnen communiceren (of hem detecteren) om zo de doorstroming te verbeteren, of sensoren 
in treinrails of op een havenkade die met een trein of schip communiceren. Maar ook data en gegevens-
uitwisseling spelen een belangrijke rol bij autonoom rijden. Denk aan ontwikkelingen in 5G-netwerken 
die communicatie tussen voertuigen (‘vehicle-to-infrastructure’) kunnen verbeteren, maar die het ook 
mogelijk maken verkeer op afstand te beïnvloeden (bijvoorbeeld ‘vehicle-to-cloud’). Ontwikkelingen op 
al deze vlakken zijn belangrijk en zelfs noodzakelijk bij de transitie naar een meer autonoom vervoer-
systeem. Ook deze ontwikkelingen op het gebied van de (fysieke en digitale) infrastructuur zijn te  
beschrijven met de marktrijpheidsniveau (TRL’s).

1  LIDAR staat voor Light Detection and Ranging. Een LIDAR-scanner maakt een soort van 3D-laserscan van de omgeving.
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1.2 Maatschappelijke doelen en relatie met autonomieniveau

Er is een wisselwerking tussen het autonomieniveau en de mate waarin doelen kunnen worden behaald. 
Leidt een hoger niveau tot meer positieve effecten? Dat is niet met zekerheid te zeggen. Zo kan het hoogste 
niveau van autonoom vervoer er bijvoorbeeld toe leiden dat de sociale inclusie toeneemt, omdat kinderen 
en mindervalide mensen zich met de (zelfrijdende) auto kunnen verplaatsen. Tegelijkertijd zorgt dit voor 
een toename van de mobiliteit (en mogelijk files) en de uitstoot. 

Maar zelfs als we aannemen dat een hoger autonomieniveau ervoor zorgt dat doelen beter worden  
gerealiseerd, dan is het nog steeds de vraag in hoeverre dit opweegt tegen de meerkosten. Zo kan de 
verkeersveiligheid al verbeteren door allerlei bestuurderondersteunende systemen toe te passen, zoals 
‘adaptive cruise control’. En ‘Driver Assistance Systemen’ (DAS) in de trein, die de machinist informeren 
hoe hij optimaal binnen de dienstregeling kan rijden, kunnen zorgen voor een betere benutting van de 
spoorcapaciteit. Het is onduidelijk hoeveel veiligheids- of capaciteitswinst een verdere automatisering 
van besturingstaken oplevert en hoeveel dit kost. 

1.3 Stand van de techniek en verwachtingen

De verwachting in de literatuur is dat voor het jaar 2030 een beperkt aantal functionaliteiten autonoom 
kan worden uitgevoerd met marktrijpe technieken/systemen (TRL-niveau 7-9). Denk hierbij aan het op 
de snelweg automatisch rijden of aan het op bepaalde trajecten automatisch rijden van treinen. Omdat 
het om een beperkt aantal functionaliteiten gaat, is nog steeds een ‘bestuurder’ nodig, die taken kan 
overnemen. Het volledig autonoom verplaatsen in alle situaties en op alle trajecten duurt in de meest 
gunstige voorspellingen nog minstens tien tot vijftien jaar. In de meest ongunstige voorspellingen 
gebeurt het nooit (zie Tillema et al., 2017).

Stap 2:  Indicatoren 

In deze stap brengen we factoren in kaart die de transitie naar een toekomst met  
autonoom vervoer stimuleren dan wel belemmeren. De samenhang daartussen 
staat in het conceptueel kader in figuur S.3. De kern bestaat uit een blok met  
indicatoren die kunnen helpen de transitie naar autonoom vervoer te monitoren. 
Het gaat om ‘technische’ indicatoren, ‘niet-technische’ indicatoren en om de indicator  
‘verkoop en het gebruik in de praktijk’.  

 
Niet-technische indicatoren verdelen we verder onder in: 
• Acceptatie en menselijke factoren; 
• Wet- en regelgeving; 
• Standaardisatie en harmonisatie;
• Businessmodellen. 

De technische en niet-technische indicatoren tezamen bepalen de verkoop, penetratie en het daad-
werkelijke gebruik van autonome systemen. We richten ons in deze studie op de uitwerking van deze 
indicatoren (grijze blok). Verschillende stimulerende en belemmerende factoren vanuit de consument,  
de industrie en de overheid grijpen op hun beurt in op deze centrale indicatoren (lichtblauwe blokken).  
Hetzelfde geldt voor meer algemene trends, onzekerheden en gebeurtenissen van buitenaf. Wanneer 
autonome vervoersystemen op de markt komen en een vlucht nemen, heeft dat impact op het  
verkeers- en vervoersysteem’ (gele blokken). 

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid | Monitoren van de transitie naar autonoom vervoer 6



Figuur S.3:   Conceptueel kader: stimulerende en belemmerende krachten voor de ontwikkeling, de verkoop en het 

gebruik van autonome vervoerwijzen.
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Binnen de hoofdgroepen van indicatoren heeft het KiM een nadere indeling in deelindicatoren (zie tabel S.2) 
gemaakt, gebaseerd op de belangrijke ontwikkelingen die de geïnterviewde experts op het gebied van 
zelfrijdende auto’s inbrachten. Om een vergelijking tussen vervoermiddelen mogelijk te maken, hebben 
we voor de andere vervoerwijzen dezelfde indicatoren gebruikt als voor de auto. 

Tabel S.2:  Monitoringsindicatoren met onderscheid naar hoofdgroepen, met daarbinnen deelindicatoren.

Hoofdgroep Deelindicator 

Technisch Niveau van autonomie en marktrijpheid (TRL)
Gebiedsafbakening/-grenzen (ODD)
Ontwikkelingen interactie vervoermiddel en infrastructuur

Niet-technisch Acceptatie en menselijke factoren:
Acceptatie van de (potentiële) gebruiker en brede maatschappij
Menselijke verantwoordelijkheid en ethische aspecten

Wet en regelgeving: 
Verschillen in regelgeving tussen landen/werelddelen

Standaardisatie en harmonisatie: 
Technieken
Infrastructurele benodigdheden

Businessmodellen:
Investeringen in autonoom vervoer
Businessmodellen fabrikanten

Verkoop, penetratie en gebruik Verkoop, penetratie en gebruik

Stap 3:  Monitoringsbronnen

In deze stap koppelen we bronnen aan de indicatoren die voor een periodieke monitor 
kunnen worden gebruikt. Hierbij onderscheiden we drie typen bronnen: 
1. (Periodieke) documenten/rapporten;
2. (Lopende) onderzoeksprojecten;
3. Belangrijke organisaties met relevante expertise. 

Bij ‘grote onderzoeksprojecten’ richten we ons op Nederlandse en Europese projecten (met Nederlandse 
inbreng). Deze inperking heeft te maken met de praktische uitvoerbaarheid, gegeven het grote aantal 
onderzoeksprojecten in de wereld. Hetzelfde geldt voor ‘belangrijke organisaties’, waarbij we ons beperken 
tot Nederlandse en Europese organisaties. We noemen organisaties buiten Europa alleen indien ze 
essentieel zijn. Tabel S.3 bevat een selectie van belangrijke bronnen per vervoerwijze, met waar mogelijk 
een concrete websitelink naar de bron. 

  Aandachtspunten

Met de indicatoren en hun gerelateerde bronnen kunnen we de ontwikkelingen richting een toekomst 
met autonoom vervoer volgen. Maar hoe lang blijven deze bronnen actueel en relevant? En hoe hangt  
dit af van het type bron (rapporten, onderzoeksprojecten en organisaties)? Van veel literatuurbronnen is 
onbekend of ze periodiek geüpdatet worden en hoe vaak dit gebeurt. Voor een gedegen monitoring is 
het echter belangrijk dat er een periodieke update plaatsvindt van bronnen. Bij grote onderzoeksprojecten 
is de borging en ontsluiting van kennis na afloop een aandachtspunt. Hiertoe worden overigens wel 
pogingen ondernomen. Een voorbeeld is ARCADE, een Horizon2020-project van de EU, dat via een  
website kennis en data uit verschillende projecten deelt en categoriseert. 

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid | Monitoren van de transitie naar autonoom vervoer 8



Naast het bovenstaande aandachtspunt komt uit deze studie een aantal andere overwegingen  
naar voren:
• Bronnen dienen kritisch in hun context te worden gezien: Er wordt erg veel geschreven over 

autonoom vervoer en de (snelheid van) ontwikkelingen. Het is soms lastig om de waarde van de 
bronnen in te schatten. Elke bron moet worden beoordeeld in het licht van wie of vanuit welke 
organisatie deze komt. Dit hebben we in deze studie gedaan, maar het blijft een aandachtspunt  
voor elke nieuwe publicatie.

• Detailniveau monitoring: Autonome technieken en systemen tezamen bepalen in welke mate een 
vervoermiddel zich autonoom kan verplaatsen. Het gaat daarbij om slimme technieken in het 
vervoermiddel (bijvoorbeeld sensoren, camera’s en software) maar ook om ondersteunende 
ontwikkelingen in de fysieke en digitale infrastructuur (bijvoorbeeld connectiviteit). In dit rapport 
zijn we uitgegaan van het monitoren van de ontwikkelingen van het vervoermiddel zelf en van de 
ontwikkelingen rondom de infrastructuur. We hebben daarbij niet gekeken naar indicatoren op het 
niveau van deeltechnieken (bijvoorbeeld de ontwikkeling op het gebied van sensoren of camera’s). 

• Verschillen tussen vervoerwijzen: Er zijn overeenkomsten tussen vervoerwijzen wanneer het om 
autonoom vervoer gaat, maar ook veel verschillen. Zo verschilt de rol van de consument. Bij de 
personenauto, en deels ook bij (kleine) drones, speelt de vraag wat de burgers/consumenten willen 
en kopen een belangrijke rol. Overheden kunnen hierdoor worden verrast. Bij andere vervoerwijzen, 
zoals het openbaar vervoer, speelt de overheid zelf een rol als consument, bijvoorbeeld via  
concessieverleningen. In de scheepvaart bepalen grote vervoerders en verladers welke typen 
schepen ze ontwikkelen. Soms zijn scheepswerven zelfs in handen van grote vervoerders. Tot slot 
spelen grote internationale organisaties in de lucht- en scheepvaart een belangrijke rol, waardoor 
veranderingen vaak traag verlopen. Kortom, het hele ‘ecosysteem’ en de bijbehorende stimulerende 
krachten verschillen. Dit bemoeilijkt het vergelijken van de transitie naar verschillende  
autonome vervoerwijzen.

Met deze studie draagt het KiM bij aan het denkproces binnen het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat over het monitoren van de transitie naar een toekomst met autonoom vervoer.

Tabel S3:   Te raadplegen bronnen om de ontwikkelingen op de indicatoren te kunnen volgen, met onderscheid naar 

rapporten, projecten en organisaties.

Bronnen Toelichting Weg Rail Lucht Water

Rapporten

STRIA Roadmap on  
Connected and Automated 
Transport (EC, 2019) 

Hierin worden roadmaps beschreven voor de weg, het spoor en het water.  
Het rapport is gemaakt in samenspraak met EU-lidstaten en stakeholders uit de 
industrie en wetenschap. De stand van zaken wordt beschreven, net als de hordes 
die moeten worden overwonnen. Ook worden lopende onderzoeks   
projecten genoemd.

X X X

Connected Automated Driving 
Roadmap (ERTRAC, 2019)

Dit rapport geeft een overzicht van ontwikkelingspaden rondom autonome 
auto’s, bussen en vrachtwagens. Daarnaast beschrijft het belangrijke uitdagingen 
voor de komende tijd en geeft het een overzicht van EU-onderzoeksprojecten  
en initiatieven. 

X

Autonomous Vehicles  
Readiness Index  
(KPMG, 2019)

In dit jaarlijkse rapport vergelijkt KPMG 25 landen op vier aspecten: ‘Beleid en 
regulering’, ‘Technologie en innovatie’, ‘Infrastructuur’, ‘Acceptatie  
Consumenten’.

X

European Drones Outlook 
Study (SESAR, 2016)

De studie gaat vooral over de ontwikkelingen van drones voor vrachtvervoer tot het 
jaar 2050. Er wordt ingegaan op techniek, acceptatie, wet- en regelgeving. SESAR 
staat voor Single European Sky ATM Research, een samenwerkingsproject voor 
Europese luchtruimherziening en het gerateerde air traffic management (ATM).

X

(Un)certain Skies? Drones in 
the World of Tomorrow 
 (ITF/OECD, 2018)

Dit rapport onderzoek de rol van drones in het toekomstige vervoerssysteem. 
Hierbij wordt onder andere ingegaan op drones die personen en goederen  
vervoeren.

X
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Bronnen Toelichting Weg Rail Lucht Water

Projecten EU en NL

ARCADE ARCADE, onderdeel van het EU Horizon2020-programma, heeft als doel om een 
kennisbasis op te zetten voor alle Europese en internationale activiteiten en om 
een platform te maken waar data en ervaringen worden gedeeld en hergebruikt.

X

Spatial and Transport impacts 
of Automated Driving  
(SURF-STAD)

Binnen dit SURF-project wordt onderzoek gedaan naar verschillende  
bereikbaarheids- en ruimtelijke effecten van autonoom rijden.

X  
(incl. 
OV)

Shared Personalised  
Automated Connected  
vEhicles (SPACE) project

Dit is een project dat zich richt op autonome deelvoertuigen in steden. Eén van de 
doelen is de ontwikkeling van operationele concepten en businessmodellen.

X  
(OV)

Shift2Rail Joint Undertaking Dit EU Horizon2020-project bestaat uit vijf innovatieprogramma’s, waaronder 
Advanced Traffic Management & Control Systems. Hieronder valt ook ATO  
(Automatic Train Operation). 

X

PODIUM (Proving Operations 
of Drones with Initial UTM)

PODIUM (Proving Operations of Drones with Initial UTM) valt onder het EU  
Horizon2020-programma en is gericht op U-Space, een digitaal systeem dat  
de coördinatie van drones in het luchtruim mogelijk maakt. 

X

Organisaties/platformen

European Road Transport 
Research Advisory Council 
(ERTRAC)

ERTRAC is een Europees technologieplatform met experts uit industrie,  
onderzoek en overheid. X

Researchlab Automated 
Driving TU Delft (RADD)

RADD is een testlaboratorium van de TU Delft, waar experimenten met auto-
matisch vervoer plaatsvinden. Initiatiefnemers zijn de TU Delft, Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag (MRDH), de gemeente Delft en de provincie Zuid-Holland.

X

Strategic Area Smart Mobility 
(TU Eindhoven)

Dit is een verbindend cluster binnen de TU Eindhoven waarbij onderzoekers op 
het gebied van Smart Mobility zijn aangesloten.

X

Department of Transport & 
Planning en Department of 
Marine and Transport  
Technology, TU Delft

Binnen deze vakgroepen is veel expertise aanwezig op het gebied van autonome 
auto’s, treinen en schepen.

X X X

European Rail Research  
Advisory Council (ERRAC)

De European Rail Research Advisory Council (ERRAC) is een publiek-private 
samenwerking tussen de Europese Commissie en de industrie om de Europese 
railsector competitiever en innovatiever te maken.

X

ICAO en EASA De International Civil Aviation Organisation (ICAO) valt onder de VN.  
EASA is het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart. Beide 
partijen spelen een belangrijke rol bij standaarden en regelgeving rond luchtvaart 
en autonoom vliegen.

X

International Maritime  
Organisation (IMO)

De International Maritime Organization (174 deelnemende landen) valt net als 
ICAO onder de VN en is verantwoordelijk voor regelgeving rond scheepvaart.

X

Smart Shipping  
(SMASH)

Dit programma van het ministerie van IenW faciliteert innovaties op het gebied 
van ‘smart shipping’. 

X

Researchlab Autonomous 
Shipping (RAS)

Binnen RAS wordt onderzoek gedaan naar de technische ontwikkeling van  
autonome schepen in Nederland. De TU Delft werkt hierin samen met overheden 
en industrie.

X

SMARTPORT SMARTPORT is een non-for-profit kennisplatform met partners zoals de Haven 
van Rotterdam, TU Delft, de Gemeente Rotterdam, de Erasmus Universiteit en 
Deltares. Het platform richt zich op slimme havens, waarvan autonome schepen 
deel uitmaken.

X

Nederlandse  
kennisinstellingen 

Voorbeelden van Nederlandse kennisinstellingen met relevante kennis zijn:  
Rijkswaterstaat (ITS, smart shipping), MARIN (autonomous sailing), NLR  
(autonome luchtvaart) en Prorail (ERTMS, ATO).

X X X X
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1.  Inleiding

1.1 Aanleiding 

Een toekomst met zelfrijdende auto’s en vrachtauto’s is in de media en vakwereld het gesprek van de  
dag (Tillema et al., 2015; 2017). Er zijn nu al auto’s op de markt die digitale technieken aan boord hebben 
die een deel van de traditionele rijtaken overnemen van de bestuurder. Zo kan de automobilist in moderne 
auto’s al hulp krijgen bij het op de juiste rijstrook blijven (‘keeping lane assistance’), bij het gelijkmatig 
rijden (‘cruise control’) en bij het inparkeren. Deze technieken hebben vooral tot doel om het rijden voor 
de automobilist zo comfortabel en veilig mogelijk te maken. Als de automatisering nog verder gaat en 
auto’s gaan communiceren met elkaar of met de infrastructuur, zou de doorstroming van het auto-
verkeer bijvoorbeeld kunnen verbeteren. 

Bij al deze aandacht voor de automatisering van auto’s zouden we bijna kunnen vergeten dat er ook 
andere modaliteiten zijn waar de automatisering van besturingstaken een trend is. In de luchtvaart wordt 
de automatische piloot voor grote passagiers- en vrachtvliegtuigen al jaren gebruikt; daarnaast zien we 
de opkomst van op afstand bediende drones: (kleine) vliegtuigen of helikopters zonder piloot aan boord 
(De Lange et al., 2017). Metro’s zonder bestuurder zijn al in veel steden (metropolen) in de wereld 
gemeengoed. Weliswaar nog niet in de Nederlandse praktijk, maar bij de Noord-Zuidlijn in Amsterdam is 
wel overwogen om bestuurderloze metro’s in te zetten (uiteindelijk is besloten tot een minder vergaand 
autonomieniveau). ProRail heeft voor het eerst in maart 2019 met succes een experiment gedaan met 
GoA 2, een soort automatische piloot, in een (lege) passagierstrein op het traject Groningen-Zuidhorn. 
Een jaar eerder, in maart 2018, had Thameslink in Londen de wereldprimeur met de eerste trein mét 
passagiers die een deel van zijn traject (circa 5 km binnen Londen) met GoA 2 reed.2 Ook wordt in  
Nederland geëxperimenteerd met kleine autonoom varende schepen.3 

Elk van deze ontwikkelingen heeft haar eigen stimulerende krachten. Het gaat bij veel modaliteiten 
anders dan tot nu toe bij de auto – niet in de eerste plaats om het comfort van de bestuurder, maar om 
efficiëntie. Denk hierbij aan het uitsparen van arbeidskrachten, het mogelijk maken van frequenter of 
planmatiger vervoer, zaken die vooral in het beroepsmatig uitgevoerde vervoer belangrijk zijn. Ook  
veiligheid is een heel belangrijke drijfveer bij veel modaliteiten. Vanwege de lange remweg van treinen 
heeft de spoorsector altijd al een sterke oriëntatie gehad op veiligheid, waaruit allerlei vormen van  
automatisering zijn voortgekomen. Denk aan automatische treinbeveiliging, seinen en  
automatische spoorbomen. 

Tegelijkertijd is waarneembaar dat ontwikkelingen bij verschillende modaliteiten elkaar kunnen  
beïnvloeden. Zo heeft de ontwikkeling van de cruise control bij de auto de weerstand binnen de spoor-
sector om besturingstaken te automatiseren verminderd, zo hoorden wij in een interview dat we voor 
deze studie bij de TU Delft hielden. Waar treinpersoneel automatisering van besturingstaken voorheen 
zag als een soort bedreiging, maakt het voorbeeld van de cruise control in de auto duidelijk dat het 
systeem de besturingstaken voor de machinist aangenamer kan maken zonder dat deze  
overbodig wordt. 

2   Hieraan waren 200 testritten zonder passagiers aan voorafgegaan. De trein is gemaakt door Siemens.  
Zie www.mynewsdesk.com/uk/govia-thameslink-railway/pressreleases/world-first-for-ato-on-mainline-railway-2453777 

3   Onder andere in Amsterdam (www.ams-institute.org/roboat/) en in Delfzijl  
(www.economie.groningen.nl/nieuws/succesvolle-proef-met-autonoom-varend-schip-in-haven-van-delfzijl).
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Ook kan de ontwikkeling bij de ene modaliteit een rem zetten op de ontwikkeling bij de andere. Stel dat 
de zelfrijdende auto straks een vervanger wordt van het traditionele openbaar vervoer, dan wordt de 
automatisering van rijtaken daar overbodig.

Er is veel discussie over hoe de transitie naar een toekomst met zelfrijdende (autonome) auto’s en  
vrachtauto’s zal verlopen en hoe snel en hoe ver die zal gaan. De vraag is welke ontwikkelingen bepalend 
zijn voor deze transitie naar autonome auto’s: gaat het vooral om de ontwikkeling van de techniek, de 
wetgeving eromheen, of is de acceptatie van de gebruiker bepalend? En als je weet welke ontwikkelingen 
bepalend kunnen zijn: hoe, met welke indicatoren, zijn die ontwikkelingen dan te volgen, zodat de  
overheid hierop tijdig kan inspelen? Eenzelfde vraag is te stellen over de andere modaliteiten, zoals  
vliegen, varen en voortbewegen over rails. Daarbij is het ook van belang te kijken naar de overeen-
komsten en verschillen tussen de modaliteiten. Zijn er wellicht dwarsverbanden of kruisbestuivingen 
tussen de modaliteiten, waarbij de automatisering van rijtaken bij de ene modaliteit een voorloper is van 
een soortgelijke ontwikkeling bij de andere of hier juist een rem op zet? 

1.2 Onderzoeksvraag en aanpak 

Om de ontwikkelingen naar een mogelijke toekomst met autonoom vervoer, zowel bij de auto als bij 
andere modaliteiten, te kunnen volgen en daarop als beleidsmaker tijdig te kunnen inspelen heeft het 
directoraat-generaal Mobiliteit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het Kennisinstituut 
voor Mobiliteitsbeleid (KiM) gevraagd een monitoringskader te maken.  
 
De bijbehorende onderzoeksvraag luidt:
Welke indicatoren kunnen worden gedefinieerd om ontwikkelingen in de richting van een mogelijke toekomst met 
autonoom vervoer te monitoren en welke informatiebronnen zijn beschikbaar om de trends op deze indicatoren  
(periodiek) in kaart brengen? 

Om deze vraag te beantwoorden hebben we het onderzoek in drie stappen uitgevoerd:

Stap 1: Context
In stap 1 ontleden we op basis van literatuuronderzoek het complexe systeem rondom autonoom  
vervoer. Dit is nodig om uiteindelijk (in stap 2) relevante indicatoren te kunnen definiëren. In stap 1  
staan de volgende deelvragen centraal:
• Wat houdt autonoom vervoer precies in en welke overeenkomsten en verschillen zijn er tussen 

vervoerwijzen? 
• Welke maatschappelijke doelen (kunnen) worden nagestreefd met autonoom vervoer en in welke 

mate hangt doelbereik af van het niveau van autonomie?
• Wat is de stand van de techniek rond autonoom vervoer? En wanneer kunnen we bepaalde 

systemen in de praktijk verwachten en op welke schaal?

Stap 2: Indicatoren
In stap 2 beschrijven we factoren die de transitie naar een toekomst met autonoom vervoer stimuleren 
dan wel belemmeren. De samenhang tussen deze factoren beschrijven we aan de hand van een concep-
tueel kader. Hierin definiëren we ook indicatoren voor het monitoren van de transitie naar een toekomst 
met autonoom vervoer. We hebben de indicatoren ingedeeld in een aantal hoofdgroepen: 
• Technische indicatoren;
•  Niet-technische indicatoren: 

- Acceptatie en menselijke factoren; 
- Wet- en regelgeving; 
- Standaardisatie en harmonisatie; 
- Businessmodellen;

• Verkoop en gebruik.
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Het conceptueel kader met indicatoren is gebaseerd op inzichten uit de recente literatuur (afgelopen  
tien jaar). Het is getoetst en aangepast op basis van in totaal tien interviews met experts: drie voor  
zelf rijdende auto’s, één voor railvervoer, vier voor luchtvaart/drones en twee voor scheepvaart.  
De experts waren werkzaam bij de volgende organisaties: TU Delft, NLR (Nederlands Lucht- en  
Ruimtevaartcentrum), DG RTD (Directoraat-Generaal Onderzoek en innovatie) van de Europese  
Commissie, Rijkswaterstaat, DG Mobiliteit van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Stap 3: Bronnen per vervoerwijze en per indicator
In stap 3 beschrijven we per vervoerwijze de stand van zaken voor de hoofdgroepen van indicatoren 
(technisch, niet-technisch en verkoop en gebruik), vaak nog met een nadere indeling in deelindicatoren, 
zoals niveau van marktrijpheid of toepassingsgebied. Deze deelindicatoren zijn gebaseerd op de belangrijke 
ontwikkelingen die in de interviews op het gebied van zelfrijdende auto’s werden ingebracht, aangevuld 
met inzichten uit de recente literatuur (afgelopen tien jaar) en internetzoekopdrachten. Om een vergelijking 
tussen vervoermiddelen mogelijk te maken, gebruiken we voor de andere vervoermiddelen dezelfde 
indicatoren als voor de auto. 

We hebben de geïnterviewde experts gevraagd met welke bronnen de ontwikkelingen met de indicatoren 
de komende tijd te volgen zijn, zoals (periodieke) documenten, grote onderzoeksprojecten en belangrijke 
organisaties/afdelingen met relevante expertise. Voor de bron ‘grote onderzoeksprojecten’ ging het ons 
om Nederlandse en Europese projecten met betrokkenheid van Nederlandse (semi-)publieke of private 
partijen. Deze inperking hebben we gemaakt vanwege de praktische uitvoerbaarheid, gegeven het grote 
aantal onderzoeksprojecten in de wereld en mogelijke taalbarrières. Hetzelfde geldt voor de bron 
‘belangrijke organisaties’, waarbij we ons zo veel mogelijk beperken tot Nederlandse en Europese  
organisaties. Alleen waar onmisbaar noemen we organisaties buiten Europa.

1.3 Afbakening 

Autonoom vervoer
Binnen dit onderzoek richten we ons op de transitie, ofwel de overgang, naar autonoom vervoer:  
de automatische systemen (de techniek) zouden in deze transitie steeds meer besturingstaken van de 
menselijke bestuurder kunnen overnemen, totdat uiteindelijk de bestuurder (persoon) in het voertuig 
geen besturingstaken meer heeft. Dit zou zelfs kunnen betekenen dat er geen persoon in het voertuig 
aanwezig is, terwijl dat wel op afstand wordt bestuurd. 

Autonoom vervoer is een onderdeel van het bredere veld van ‘smart mobility’. Waar smart mobility gaat 
over de complete digitalisering van mobiliteit, zoals (dynamisch) verkeersmanagement, connected en 
cooperative intelligent transport services (C-ITS) en nieuwe vervoersconcepten zoals Mobility-as-a-Service 
(Smart Mobility Community, 20194), gaat het in ons onderzoek alleen om ontwikkelingen en technieken 
die besturingstaken (van de automobilist, machinist, navigator, piloot) overnemen. Deze technieken 
hoeven daarbij niet per se in het vervoermiddel zelf te zitten. Het kan ook gaan om slimme infrastructurele 
ontwikkelingen en om ontwikkelingen op het gebied van communicatie en verkeersmanagement,  
die autonoom vervoer faciliteren/mogelijk maken.

Monitoren transitie
Bij monitoren gaat het om het systematisch en continu verzamelen en analyseren van en rapporteren 
over beleidsmatig relevante gegevens die nuttig zijn voor het periodiek vergelijken van resultaten met 
vooropgestelde normen of verwachte resultaten. Een monitor vertelt ons iets over het feit of al dan niet 
vooruitgang is geboekt in de richting van de beoogde effecten of resultaten (APS, 2002). 

4  www.smartmobilitycommunity.eu/smart-mobility 
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Voor een gedegen monitoring is het gebruikelijk dat beleidsdoelen dusdanig concreet zijn dat het mogelijk 
is verklarende en meetbare indicatoren te benoemen en daaraan grens- of streefwaarden te koppelen. 
De vraag of een bepaalde ontwikkeling gewenst of ongewenst is, hangt af van deze grenswaarden, die de 
politiek en het beleid vaststellen. Aangezien deze scherp geformuleerde doelen en grenswaarden er niet 
zijn, richten we ons hier op het in kaart brengen van indicatoren die gezamenlijk een beeld geven van hoe 
en hoe snel de transitie naar een toekomst met meer autonoom vervoer verloopt. We monitoren daarbij 
niet op de praktijkeffecten van autonoom vervoer, zoals effecten op veiligheid, milieu en reistijden.

1.4 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 en 3 houden verband met stap 1 van het onderzoek: ‘context’. In hoofdstuk 2 beschrijven 
we de maatschappelijke doelen van autonoom vervoer en onderzoeken we in hoeverre doelbereik 
afhangt van het niveau van autonomie. Hoofdstuk 3 gaat over de stand van zaken van de autonome 
techniek, waarbij we verschillende vervoerwijzen onderscheiden. Daarnaast blikken we vooruit naar  
de verwachte ontwikkelingen rondom autonoom vervoer in de nabije toekomst.

Hoofdstuk 4 gaat in op onderzoeksstap 2 ‘indicatoren’. Het hoofdstuk begint met het beschrijven van 
een conceptueel kader waarin de samenhang tussen stimulerende en belemmerende factoren voor auto-
noom vervoer in beeld wordt gebracht. Vervolgens worden de stimulerende en belemmerende factoren 
per vervoerwijze nader beschreven en uitgediept. Het conceptueel kader in hoofdstuk 4 onderscheidt 
indicatoren die kunnen worden gemonitord om een gevoel te krijgen voor het verloop van de transitie 
naar een mogelijke toekomst met autonoom vervoer. De indicatoren zijn onderverdeeld in drie  
hoofdgroepen: technische indicatoren, niet-technische indicatoren en verkoop en gebruik in de praktijk. 

In hoofdstuk 5 beschrijven we literatuurbronnen, grote onderzoeksprojecten en belangrijke organisaties 
die kunnen worden gebruikt/gevolgd om de transitie te monitoren. Dit hoofdstuk houdt verband met 
stap 3 ‘bronnen per vervoerwijze en indicator’. Enkele conclusies volgen in hoofdstuk 6. 
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2.  Autonoom  
vervoer en 

maatschappelijke doelen

2.1 Inleiding

Dit hoofdstuk houdt verband met onderzoeksstap 1, ‘context’. In paragraaf 2.2 gaan we in op de vraag 
welke maatschappelijke doelen met autonoom vervoer (kunnen) worden nagestreefd en in paragraaf 2.3 
beschrijven we hoe het doelbereik kan afhangen van het niveau van autonomie en het type functionali-
teiten dat wordt geautomatiseerd. Het niveau van autonomie geeft aan in hoeverre het autonome 
systeem/vervoermiddel taken kan overnemen van de bestuurder. Daarbij is het belangrijk het niveau van 
autonomie te zien in de context van andere factoren, zoals de mate van marktrijpheid van de techniek 
(paragraaf 2.4) en het toepassingsgebied ervan (‘Operational Design Domain’) (paragraaf 2.5). De mate 
waarin vervoermiddelen zich autonoom kunnen verplaatsen, is niet alleen afhankelijk van de techniek 
van het vervoermiddel alleen, maar juist ook van de infrastructuur, data en communicatiemogelijkheden. 
Paragraaf 2.6 gaat hier op in. 

2.2 Maatschappelijke doelen

Het autonoom uitvoeren van besturingstaken kan bijdragen aan verschillende maatschappelijke doelen. 
Kortheidshalve zullen we voor ‘autonoom uitvoeren van besturingstaken’ vanaf nu de term ‘autonoom 
vervoer’ hanteren. Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat spelen thema’s als het verbeteren 
van de verkeersveiligheid, de doorstroming en milieu- en klimaatdoelen een rol (‘Smart mobility Dutch 
reality’; IenW, 2018a). Daarnaast kunnen andere doelen een rol spelen, zoals een betere concurrentie-
positie, een nuttiger tijdgebruik van menselijke bestuurders (in plaats van besturingstaken uitvoeren 
andere dingen kunnen doen), sociale inclusie (mindervaliden en kinderen worden mobieler; dit speelt  
bij de auto), kostenbesparingen (minder chauffeurs, stuurmannen) en betere arbeidsomstandigheden  
(meer rust of gunstigere werktijden). 

2.2.1 Mogelijke positieve effecten van autonoom vervoer

Met autonoom vervoer zouden sommige maatschappelijke doelen beter haalbaar kunnen zijn dan met 
niet-autonoom vervoer. Wel kunnen maatschappelijke doelen onderling strijdig zijn, zodat doelbereik  
op het ene punt zorgt voor minder doelbereik op het andere.

Veiligheid
• Voor de meeste modaliteiten geldt dat de menselijke factor een groot deel van de ongevallen  

veroorzaakt. Autonoom vervoer vermindert naar verwachting het aandeel van de menselijke factor, 
met minder verkeersongevallen en botsingen tot gevolg. 
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Milieu
• Als het autonoom zijn inhoudt dat het vervoermiddel langzamer versnelt, homogenere snelheden 

aanhoudt en minder vaak remt of vertraagt, heeft dit een gunstig effect op het energiegebruik van het 
vervoermiddel. Daarnaast kunnen autonome voertuigen, vanwege een inherent hogere veiligheid, met  
lichtere materialen of met een minder zware kooiconstructie worden uitgevoerd. Dit spaart energie  
en grondstoffen.

• Rijden in platoons (dicht achter elkaar), wat bij sommige modaliteiten tot de mogelijkheden behoort, 
vermindert het energiegebruik.

• Rijden, varen en vliegen met lagere snelheden leidt in het algemeen tot een lager energiegebruik per 
afgelegde afstand en dus tot minder brandstofverbruik over de hele reis. Dat op zijn beurt betekent 
minder emissies en dus minder negatieve milieueffecten. Daarnaast zijn er lagere brandstofkosten 
(maar wel langere reistijden). Deze optie speelt vooral bij het goederenvervoer over water (varen).

• De ruimte die voorheen nodig was voor de bestuurder/schipper, kan achterwege blijven.  
Vrachtwagens kunnen hierdoor bijvoorbeeld korter worden, terwijl het vervoerd gewicht gelijk blijft. 
En op schepen hoeft minder of geen woonruimte te worden gereserveerd. Dit levert extra capaciteit 
voor vracht op.

Doorstroming, capaciteit, flexibiliteit, frequentie
• Voertuigen op de weg en op het spoor kunnen dichter achter elkaar rijden (eventueel in platoons), 

waardoor er capaciteitswinst is en de bestaande infrastructuur beter wordt benut.
• Autonome vervoermiddelen kunnen mogelijk adequater anticiperen op obstakels tijdens de verplaatsing 

(bijvoorbeeld opening van sluizen en bruggen voor schepen, overslag van zeeschip naar binnenvaart-
schip, verkeerslichten op de weg), waardoor snelheden kunnen worden aangepast en niet of minder 
hoeft te worden gewacht. Bestuurderloze metro’s en treinen kunnen in kleinere, losgekoppelde  
eenheden rijden en zo met dezelfde hoeveelheid materieel een hogere frequentie halen.

Sociale inclusie
• Wanneer volledig autonoom deur-tot-deurvervoer mogelijk wordt, kunnen ouderen die op dit 

moment niet mobiel zijn, kinderen en mindervaliden zich ook zelfstandig verplaatsen. Dit speelt  
vooral een rol bij de auto.

Effectiviteit en efficiëntie
• Met het uitsparen van de mens als bestuurder/machinist5/piloot/stuurman worden  

(loon)kosten bespaard.
• De vrijgekomen tijd voor het niet besturen kan aan andere zaken worden besteed  

(werken, rusten, e.d.).
• Zelfparkerende of zelfrangerende voertuigen maken het voor de menselijke bestuurder comfortabeler, 

omdat hij niet op eigen gelegenheid hoeft terug te keren van een (ver afgelegen) rangeerterrein, maar 
al eerder het voertuig kan verlaten.

• Parkeer- en rangeerterreinen, enzovoort kunnen worden verplaatst naar een verder weg gelegen 
locatie of in aantal worden verminderd, omdat het vervoer terug van het rijdend personeel/ 
de bestuurder geen probleem meer is (die hebben het voertuig al vóór het rangeren/parkeren  
verlaten); vrijgekomen ruimte kan een nuttiger bestemming krijgen.

Personeel
• In een aantal sectoren, zoals de binnenvaart en het vrachtvervoer over de weg, kan autonoom vervoer 

het toekomstig dreigend personeelstekort voor een deel opvangen. 
• Autonoom vervoer gaat ook andere opleidingseisen stellen aan het personeel in de vorm van meer 

vaardigheden op het gebied van ICT en slimme systemen.

5  Dit speelt een minder grote rol/motivatie bij vervoermiddelen die veel mensen tegelijk vervoeren, zoals een trein. 
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2.2.2 Bijeffecten 

Naast positieve effecten op het vervoer kan autonoom vervoer echter ook (onbedoelde) bijeffecten  
hebben. Zonder volledig te zijn noemen we hier een aantal voorbeelden. Zo kan een toename van reis-
gemak door de zelfrijdende auto ertoe leiden dat mensen meer gaan reizen: de zelfrijdende auto kan 
zorgen voor het afleggen van langere afstanden, lege ritjes en ook voor nieuwe groepen die met de auto 
gaan, zoals kinderen en mensen met een beperking (Tillema et al., 2015). Door het hanteren van grote 
veiligheidsmarges kan het voorkomen dat voertuigen verder uit elkaar gaan rijden, waardoor de  
wegcapaciteit minder wordt benut. Dit kan juist leiden tot extra files en mogelijk tot vervuiling en  
verkeersonveiligheid. En door het grotere gemak van reizen kunnen mensen ervoor kiezen minder 
gebruik te maken van gezonde vervoerwijzen, zoals lopen en fietsen. Daarnaast kunnen cybersecurity-
risico’s ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan grootschalige systeemhacks, die de (verkeers)veiligheid negatief 
kunnen beïnvloeden. Specifiek bij drones kan geluidsoverlast optreden, wanneer deze in groten getale 
aanwezig zijn. Ook kan de privacy in gevaar komen omdat drones zijn uitgerust met camera’s. Verder 
kunnen in sommige sectoren van de arbeidsmarkt negatieve effecten optreden, zoals minder werk-
gelegenheid voor chauffeurs, machinisten, piloten en kapiteins. Tegelijkertijd kan er ook nieuwe  
werk gelegenheid ontstaan, zoals meer banen in de ontwikkeling van hardware (chips en sensoren)  
en in de softwareontwikkeling.

De mogelijke negatieve bijeffecten kunnen specifiek optreden in een transitiefase, bijvoorbeeld in een 
situatie met gemengd verkeer. Wanneer een deel van het verkeer autonoom is en een deel niet, kan dit 
leiden tot situaties waar juist meer files optreden of onveilige situaties ontstaan (zie Tillema et al., 2017). 

2.2.3 Interacties tussen vervoerwijzen

Autonome vervoerwijzen kunnen elkaar onderling beïnvloeden. Zo beschrijft het KiM in de publicatie 
‘Chauffeur aan het stuur’ (Tillema et al., 2015) dat onder invloed van autonome technieken de auto, het 
openbaar vervoer, de taxi en de belbus kunnen samensmelten en worden vervangen door people movers 
die zorgen voor geautomatiseerd (en gedeeld) deur-tot-deurvervoer. Daarnaast zouden personendrones, 
die een of enkele personen vervoeren, op den duur kunnen gaan concurreren met auto’s. 

Voor het goederenvervoer kan autonoom vervoer ervoor zorgen dat de vervoersstromen verschuiven. 
Welke vervoerwijzen daarbij profiteren hangt sterk af van de mate waarin autonoom vervoer tot kosten-
reducties voor vervoerwijzen leidt. Autonoom vervoer kan dus het verkeers- en vervoersysteem en de 
onderlinge relaties tussen vervoerwijzen veranderen.

2.3 Maatschappelijke doelen, autonomieniveaus en functionaliteiten 

2.3.1 Niveau van autonomie

In het dagelijks leven wordt vaak gesproken over zelfrijdende of autonome auto’s en in iets mindere 
mate over autonome treinen, schepen en luchtvaartuigen. Een speciale categorie binnen de luchtvaartuigen 
zijn de drones: kleine onbemande vliegtuigjes of helikopters, die nu al worden gebruikt voor verschil-
lende toepassingen. Maar wat bedoelen we precies met autonoom? Er worden verschillende niveaus van 
autonomie onderscheiden. Daarbij worden voor verschillende (en soms ook binnen dezelfde) vervoerwijzen 
net weer andere indelingen gehanteerd, waarbij drie, soms vier of zelfs vijf niveaus van autonomie  
worden onderscheiden. 
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Een belangrijke overeenkomst bij al deze indelingen is dat het enerzijds gaat om de rol en verantwoorde-
lijkheden die de mens (nog) draagt en welke daarvan worden overgenomen door de techniek (oftewel 
het automatische systeem). In feite kunnen we daarbij drie hoofdniveaus onderscheiden:
1. Het huidige autonomieniveau, waarbij voor het merendeel van de besturingshandelingen een  

mens nodig is.
2. Een autonomieniveau waarbij digitale technieken een groot deel van de besturingshandelingen6 

kunnen overnemen, maar waarbij altijd nog wel een bestuurder nodig is met meer of minder 
verantwoordelijkheid.

3. Het hoogste autonomieniveau, waarbij een modaliteit zich volledig autonoom, dat wil zeggen 
zonder interventie van een bestuurder, van herkomst naar bestemming kan verplaatsen.

Hoe hoger het autonomieniveau, des te kleiner de rol van de menselijke bestuurder/machinist/piloot/
stuurman. Theoretisch gezien kan het hoogste niveau van autonomie, waarbij de mens geen rol meer 
speelt bij de besturing, zorgen voor de gunstigste effecten op de veiligheid, het milieu en klimaat, de 
doorstroming en een effectief tijdgebruik. Maar, zoals aangegeven in paragraaf 2.1, autonoom vervoer 
kan soms juist strijdige effecten hebben op (maatschappelijke) doelen. Een hoog veiligheidsniveau kan 
bijvoorbeeld botsen met een goede doorstroming en met een effectief tijdgebruik (‘het schiet niet op’).

Ook is er een trade-off tussen het autonomieniveau en de mate waarin doelen kunnen worden behaald. 
Het impliciete idee is vaak dat een hoger autonomieniveau tot meer positieve effecten leidt. Dat is echter 
niet met zekerheid te zeggen. Zo zal het hoogste niveau van autonomie er bijvoorbeeld toe kunnen leiden 
dat de sociale inclusie toeneemt, omdat kinderen en mindervaliden zich met de (zelfrijdende) auto  
kunnen verplaatsen. Tegelijkertijd kan dit echter leiden tot een toename van de mobiliteit (en mogelijk 
files) en mogelijk tot een toename van de uitstoot. 

Maar zelfs als we aannemen dat een hoger autonomieniveau ervoor zorgt dat allerlei doelen beter  
worden gerealiseerd, dan is het nog steeds de vraag in hoeverre dit opweegt tegen de uiteindelijke  
meerkosten. Zo kan de verkeersveiligheid mogelijk al verbeteren door allerlei bestuurderondersteunende 
systemen toe te passen, zoals ‘adaptive cruise control’, of kan de spoorcapaciteit beter worden benut 
door toepassing van Driver Advisory Systems (DAS) in de trein, die de machinist informeren hoe hij  
binnen de dienstregeling optimaal kan rijden. Het is vervolgens onduidelijk hoeveel extra veiligheids 
- of capaciteitswinst een verdere automatisering van besturingstaken dan oplevert en tegen welke prijs. 
Daarbij geldt dat het uiteindelijk geen eenvoudige kosten-batenafweging is. De technologische ontwikkeling 
en de gerelateerde kosten zijn juist afhankelijk van een complex samenspel tussen wat de markt kan en 
wil maken en de voorkeuren van consument en transportsector.7 Maar deze ontwikkeling hangt ook af 
van waarin de overheid investeert, gegeven haar maatschappelijke doelen en verantwoordelijk heden,  
en wat ze faciliteert, reguleert en/of coördineert (bijvoorbeeld rondom marktfalen en kennisspillovers). 

6 Het gaat hierbij om besturingshandelingen die al dan niet in een beperkt toepassingsgebied (‘ODD’)  
plaatsvinden (zie ook paragraaf 2.5).

7 Hierbij moeten we ons het verschil tussen personen- en goederenvervoer voor ogen houden. Bij goederenvervoer is de 
bestuurder nodig voor het vervoer van goederen en bij personenvervoer gaat het om het vervoer van de personen zelf.  
Dit kan tot verschillende voorkeuren en stimulerende krachten leiden.
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2.3.2 Functionaliteiten

Niveaus van autonomie hangen deels samen met de functionaliteiten die kunnen worden geautomati-
seerd (SAE, 2016). Voor elke modaliteit is de indeling van functionaliteiten anders (zie bijvoorbeeld  
Smart Port, 2019; Tillema et al., 2017). Maar een grootste gemene deler voor alle vervoerwijzen is dat 
een (autonome) verplaatsing bestaat uit een keten van functionaliteiten. Deze keten ziet er als volgt uit:
1. De verplaatsing begint op een herkomst en eindigt op een bestemming, waarbij de vervoerwijze stil 

staat of stil ligt op de plaats van herkomst of bestemming (parkeerplek voor de auto, rangeerterrein 
voor de trein, haven voor schepen en opstijg- en landingsplaats voor drones). Op deze plekken kan 
elke modaliteit worden geladen of gelost met mensen en/of goederen. Functionaliteiten zijn: 
inladen en ont-/uitladen, vergrendelen/ontgrendelen van deuren, parkeren/aanmeren/afmeren/
landen/opstijgen.

2. Tussen de herkomst en bestemming in vindt de eigenlijke verplaatsing over de weg, via de rail, door 
de lucht of over het water plaats. Functionaliteiten zijn: rijden, varen, vliegen.

Hoe makkelijk functionaliteiten te automatiseren zijn, hangt af van de specifieke context of omgeving.  
Zo is de functionaliteit ‘rijden’ bijvoorbeeld lastiger automatisch uit te voeren op drukke stedelijke wegen 
met veel ander verkeer dan in rustige buitengebieden. En voor schepen is de functionaliteit ‘aanmeren’ 
moeilijker automatisch uit te voeren bij veel wind en golven dan bij rustig weer (zie ook paragraaf 2.4). 

2.4 Technology Readiness Levels (TRL’s) en autonoom vervoer

Naast het onderscheid naar autonomieniveaus wordt rondom de technologische ontwikkeling vaak het 
concept van Technology Readiness Levels (TRL’s) gebruikt, om te duiden in welk stadium van ontwikkeling 
de technologie zich bevindt (zie tabel 2.1). NASA heeft het TRL-systeem in de jaren zeventig van de vorige 
eeuw ontwikkeld. Sindsdien hebben vele instanties het verder doorontwikkeld, al dan niet met  
verschillende definities, en in gebruik genomen. Zo zet de Europese Commissie het TRL-systeem in om 
specifieke fasen van technologieontwikkeling te stimuleren. Ook de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO) gebruikt de TRL’s bij diverse subsidieregelingen. Zij hanteren de TRL’s zoals de  
Europese Commissie die heeft vastgesteld. 

Met de TRL’s wordt de technologische ontwikkeling vanaf het eerste idee tot aan introductie op de markt in 
negen niveaus beschreven. De eerste drie niveaus (TRL 1, 2, 3) behoren tot ‘discovery’, ofwel ontdekking, 
gevolgd door TRL 4, 5 en 6 van de fase ‘development’, ofwel ontwikkeling. TRL 7 en TRL 8 behoren tot de 
fase ‘demonstration’, de pilotfase, met TRL 9 ‘deployment’ als laatste ontwikkelingsfase van  
(grootschalige) marktintroductie.
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TRL-niveau Fase Staat van ontwikkeling

1 Fundamenteel onderzoek Onderzoek van het basisprincipe, het idee.

2 Toegepast onderzoek Formulering van het technologische concept.  
Welke toepassingen zijn mogelijk?

3 ‘Proof of Concept’ Experimenteel bewijs van het concept. Testen in laboratorium 
en analyse van eigenschappen en geschiktheid.

4 Implementatie en test 
prototype

Design, ontwikkeling en validatie van de technologie  
in een laboratorium.

5 Validatie prototype Validatie van de technologie in een echte omgeving (pilot). 
Functionaliteiten en de eerste look & feel van een product, 
proces of dienst zijn aanwezig.

6 Demonstratie prototype 
in testomgeving

Demonstratie van de technologie in een testopstelling, die lijkt 
op een operationele omgeving.

7 Demonstratie prototype 
in operationele omgeving

Demonstatie van het systeem in de vorm van een prototype in 
een gebruikersomgeving.

8 Product/dienst is  
compleet en operationeel

Het concept is getest en bewezen en voldoet aan gestelde 
verwachtingen, kwalificaties en normen (certificering).

9 Marktintroductie product/
dienst/procedé

Demonstatie van het systeem in een gebruiksomgeving.  
Het concept is technisch en commercieel gereed;  
productierijp en klaar voor marktintroductie.

2.5  Autonomieniveau, ODD en TRL: drie verschillende dimensies

De TRL’s moeten niet worden verward met de autonomieniveaus of het ‘operational design domain’ 
(ODD; het toepassingsgebied). De autonomieniveaus zeggen iets over de functionaliteiten die worden 
geautomatiseerd, het ODD zegt iets over de begrenzingen (locatie/tijd/snelheids- en verkeersgerelateerde/
klimatologische omstandigheden) waarin een autonomieniveau aan de orde is (SAE, 2016) en de TRL 
geeft aan in welke ontwikkelingsfase de techniek zich bevindt die nodig is voor een dergelijk autonomie-
niveau, bijvoorbeeld de pilotfase (TRL 6-7). Autonomieniveau, ODD en TRL-niveau zijn drie verschillende 
dimensies die de fase beschrijven waarin een autonoom voertuig/infrastructuur zich bevindt; zie figuur 
2.1. Een voorbeeld is een autonoom voertuig dat op het punt staat van marktintroductie (dus TRL 9 
heeft), dat autonomieniveau 1 heeft en dat als ODD een specifiek snelwegtraject of de grenzen van een 
bepaalde stad kent. 

Tabel 2.1:  Uitleg bij TRL-niveaus.
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Figuur 2.1:  Dimensies die beschrijven in welke fase een autonoom voertuig/infrastructuur zich bevindt.

2.6  Vervoermiddel, infrastructuur, data/communicatie

Bij autonoom vervoer denken we vaak aan het vervoermiddel zelf dat ‘slimme’ dingen kan, zoals zelf 
manoeuvreren en daarbij met behulp van camera’s, radar en LIDAR8-systemen en algoritmes objecten 
kan ontwijken (‘sense and avoid’). Daarnaast kan ook de fysieke infrastructuur ‘slimmer’ worden 
gemaakt, waardoor beter autonoom kan worden gereden of gevaren. Denk aan verkeerslichten, die met 
een auto kunnen communiceren (of hem detecteren) om zo de doorstroming te verbeteren, of sensoren 
in treinrails of op een havenkade die met een trein of schip communiceren. En ten derde spelen data en 
gegevensuitwisseling een belangrijke rol bij het autonoom rijden. Denk hierbij aan ontwikkelingen in 
5G-netwerken die de communicatie tussen voertuigen (‘vehicle-to-infrastructure’) kunnen verbeteren, 
maar die het ook mogelijk maken het verkeer op afstand te beïnvloeden/sturen (bijvoorbeeld ‘vehicle- 
to-cloud’). Ontwikkelingen op al deze vlakken zijn belangrijk bij de transitie naar een meer autonoom  
vervoersysteem: slim vervoermiddel, slimme infrastructuur en slimme communicatie. Ook deze  
ontwikkelingen op het gebied van de infrastructuur zijn te beschrijven met de negen TRL’s.

8  LIDAR staat voor Light Detection and Ranging. Een LIDAR-scanner maakt een soort van 3D-laserscan van de omgeving.
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3.    Techniek autonoom 
vervoer: stand van 

zaken en voorspellingen

3.1  Inleiding

Dit hoofdstuk heeft betrekking op onderzoeksstap 1, ‘context’. Daarbij staan specifiek de volgende  
vragen centraal: Wat is de stand van zaken rondom autonoom vervoer? En wanneer kunnen we bepaalde 
systemen in de praktijk verwachten en op welke schaal? Hierover iets te zeggen is niet eenvoudig. Een en 
ander verschilt per vervoerwijze en is afhankelijk van factoren die in hoofdstuk 2 naar voren kwamen. Zo 
hangt het af van het niveau van autonomie, met daarmee samenhangend de rol en verantwoordelijkheid 
van de ‘bestuurder’ bij de verplaatsing, maar ook van het type functionaliteit dat autonoom plaatsvindt, 
zoals parkeren of juist het verplaatsen tussen herkomst en bestemming. Daarbij kan ook onderscheid 
worden gemaakt naar het ‘toepassingsgebied’, oftewel het ‘operational design domain’ (ODD). Kan de 
autonome verplaatsing bijvoorbeeld onder alle weerscondities plaatsvinden of alleen bij goed zicht? 

Een andere factor die de vergelijking tussen vervoerwijzen lastig maakt, heeft betrekking op de rol die  
de (fysieke en digitale) infrastructuur speelt. Zo kan het strikt scheiden van verkeersstromen, zoals infra-
structuur voor de auto en infrastructuur voor langzaam verkeer, het autonoom rijden vergemakkelijken, 
omdat er minder kans is op conflictsituaties. Maar in hoeverre is dit ook wenselijk vanuit een breder 
maatschappelijk oogpunt? Voor de trein of metro maakt de infrastructuur, oftewel de rails, het auto-
noom rijden makkelijker ten opzichte van het wegverkeer, waar veel technisch vernuft nodig is om een 
(vracht)auto (binnen de lijnen) te manoeuvreren. Ook voor vliegtuigen is dit manoeuvreren relatief  
eenvoudig ten opzichte van een auto.

Gegeven deze complicerende factoren proberen we in dit hoofdstuk toch een beeld te schetsen van de 
stand van zaken rondom autonoom vervoer en de verschillen tussen de vervoerwijzen. We richten ons op 
de technologische kant en houden daarbij vooral rekening met de marktrijpheid (TRL 7-9) en niet met de 
mate van verkoop en penetratie van technieken. Zo kan het voor auto’s bijvoorbeeld wel 15 jaar duren 
voordat een marktrijpe techniek ook daadwerkelijk grootschalig aanwezig is in de verkeersstroom.  
Dit heeft te maken met hoge initiële techniekkosten (nieuwe snufjes zijn bijvoorbeeld vaak duur) en 
bijvoorbeeld ook met de afschrijvingsperiode van oudere voertuigen in het wagenpark (zie ook  
Tillema et al., 2017; Goudappel Coffeng, 2018). In paragraaf 3.2 gaan we in op autonoom wegverkeer  
en in paragraaf 3.3, 3.4 en 3.5 op respectievelijk railverkeer, luchtvaart en autonome scheepvaart. 
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3.2 Wegverkeer

Autonoom wegverkeer kunnen we onderverdelen in autonome auto’s, vrachtwagens en autonome busjes/
shuttles in steden. Auto’s zijn volgens ERTRAC (2019) de belangrijkste driver voor de ontwikkeling naar 
autonoom wegverkeer. Dit komt vooral door het hoge (productie)volume in de markt, waardoor ook de 
kosten voor de ontwikkeling van de noodzakelijke technieken kunnen worden gedragen. De KiM- 
publicatie ‘Paden naar een zelfrijdende toekomst’ (Tillema et al., 2017) houdt een grote marge aan  
en beschrijft dat ergens tussen 2025 en 2045 met enige regelmaat niveau 4- voertuigen op wegen buiten 
de bebouwde te zien zouden moeten zijn. Daarbij is de veronderstelling dat deze voertuigen op alle  
snelwegen (en eventueel andere wegen buiten de bebouwde kom) onder alle condities (dag/nacht en  
verschillende weersomstandigheden) autonoom kunnen rijden.

ERTRAC (2019) verwacht dat ergens in de komende vijf jaar verschillende niveau 4-systemen zich tussen 
TRL-niveau 7 tot en met 9 bevinden, oftewel tussen ‘demonstratie prototype in operationele omgeving’ 
(niveau 7) en ‘productierijpheid’ (niveau 9) (zie figuur 3.1). Het gaat bijvoorbeeld om een ‘Highway  
Autopilot’, die tot een snelheid van 130 km/uur op snelwegen en vergelijkbare wegen van toerit tot afrit  
op alle rijstroken zelfstandig kan rijden en daarbij ook van rijstrook kan wisselen en kan inhalen.  
Een ander niveau 4-systeem is de ‘Highway Convoy’, die het afhankelijk van de doorontwikkeling in 
coöperatieve systemen mogelijk maakt om autotreintjes/platoons op snelwegen te vormen, waardoor  
de doorstroming kan verbeteren en de uitstoot van emissies kan verminderen. Naast systemen op  
snelwegen kunnen er in het komende decennium ook verschillende pilots worden verwacht op het 
gebied van autonoom rijden in steden, waarschijnlijk met relatief lage snelheden. Ook FEV Consulting 
(2019) verwacht dat er in 2025 niveau 4-voertuigen op de markt zijn, maar dan wel specifiek in  
het ‘premium segment’.

Voor vrachtwagens kan hetzelfde type technologie worden toegepast als voor auto’s. De verwachte 
technische ontwikkelpaden vertonen sterke gelijkenissen (zie figuur 3.1). Op afgesloten (bedrijven)terreinen 
worden al steeds vaker autonome voertuigen gebruikt. Denk hierbij aan toepassingen in havens. De 
volgende mogelijke stap zijn vrachtwagens die autonoom van hub tot hub kunnen rijden op specifiek 
daartoe aangewezen en geschikt gemaakte routes. Daarna is de verwachting dat vrachtwagens ook 
steeds meer op andere wegen autonoom gaan rijden (ERTRAC, 2019). 

Binnen de stedelijke gebieden kunnen ook steeds meer automatische busjes of shuttles worden  
geïntroduceerd. Nu al rijden er op verschillende plekken autonome shuttles in de ‘last mile’. Hierbij  
gaat het nog wel vaak om pilots. De verwachting is dat deze shuttles de komende jaren ook in gemengd 
verkeer gaan rijden. Deze voertuigen maken in principe gebruik van dezelfde typen technieken als de 
autonome auto en vrachtauto. Het tijdspad ziet er daardoor grotendeels hetzelfde uit (zie figuur 3.1).  
Of en zo ja wanneer het hoogste niveau van autonomie, niveau 5, kan worden bereikt, is onduidelijk  
(zie ook Tillema et al., 2017). ERTRAC (2019) koppelt hier geen specifiek jaartal aan.
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Figuur 3.1:   Ontwikkelpaden voor autonome auto’s (boven), vrachtwagens (onder) en bussen en shuttles (midden) met 

onderscheid in niveau van autonoom rijden en TRL-niveau (7-9). Bron: ERTRAC (2019).
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Een belangrijke algemene bevinding op basis van de literatuur is dat ‘autonoom rijden’ de fase van de 
hype en de bijbehorende torenhoge verwachtingen voorbij is. Waar in eerdere versies van de hype cycle van 
Gartner ‘autonomous driving’ nog als één concept werd neergezet, wordt tegenwoordig onderscheid 
gemaakt naar niveau 4 en 5. Autonoom rijden niveau 4 gaat momenteel door het zogenoemde ‘through 
of disillusionment’ (oftewel de trog/diepte van desillusie). Na de ‘hypefase’ wordt duidelijk dat er praktisch 
toch veel moet worden geregeld om niveau 4-personenauto’s op de weg te krijgen. Het vraagt iets van 
de techniek, maar ook van de infrastructuur (bijvoorbeeld belijning). Daarnaast speelt bijvoorbeeld regel-
geving een rol, net als externe factoren als het weer. De meeste innovaties doorlopen een dergelijk proces. 
Niveau 5-voertuigen zitten momenteel in een opgaande lijn, waarbij de piek van hoge verwachtingen 
nog moet worden bereikt. Ook deze niveau 5-voertuigen zullen naar verwachting door dit ‘through of 
disillusionment’ heen moeten, tenminste als de techniek ooit zover komt. In de meest recente versie van 
de hype cycle doet naast de ‘gewone’ autonome auto ook de vliegende autonome auto zijn intrede  
(zie figuur 3.2). 

Figuur 3.2:   Hype cycle voor opkomende technieken, versie 2018, met onderscheid naar niveau 4 en 5 van  

autonoom rijden. Ten opzichte van eerdere jaren hebben autonome vliegende voertuigen hun  

intrede gedaan. Bron: Gartner (2018).
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3.3  Railverkeer

Er wordt veel gesproken over de autonome auto, maar voorlopig is de metro, een vervoerswijze die op 
rails rijdt, de enige die in diverse steden wereldwijd al volledig autonoom tussen herkomst en bestem-
ming rijdt. Dit gebeurt dan wel op aparte lijnen, goed afgescheiden van risico’s, en waar het direct al bij 
de aanleg de bedoeling was om met bestuurderloze metro’s te rijden (Allianz pro Schiene, 2016). Bij 
metro’s is autonoom rijden relatief makkelijk te realiseren, zeker als die keuze al in het ontwerp van de 
metrolijn is meegenomen. Ze rijden namelijk op vrijliggende rails, al dan niet door tunnelbuizen, zonder 
interactie met ander verkeer; de bewegingsvrijheid is beperkt tot vooruit- en achteruitrijden over rails; 
passagiers op perrons kunnen op veilige afstand worden gehouden via een wand met automatische 
deuren, die pas opengaan wanneer de metro langs het perron stilstaat (zie figuur 3.3). 

Bij trein en tram, die ook over rails rijden, is een dergelijke afscherming van risico’s moeilijker te realiseren. 
Het gaat hierbij om opener systemen dan de metro, al is de grens tussen tram, metro en trein niet altijd 
haarscherp te trekken.9 Er kan kruisend verkeer zijn, er zijn wissels, er zijn vaak meerdere gebruikers van 
hetzelfde spoor – sprinters, intercity’s, goederentreinen, … – met verschillende rijsnelheden en voertuig-
kenmerken, zoals afstand tussen deuren en rijtuiglengte. De perrons waar treinen stoppen zijn vaak lang, 
waardoor het duur is om deze af te sluiten met perrondeuren. Ook moet er rekening mee worden gehouden 
dat de verschillende treintypen een verschillende afstand tussen de treindeuren hebben. Verder bestaat 
onderweg een risico van omgewaaide bomen op het spoor of andere obstakels. Treinen rijden bovendien 
met hoge snelheid. Ook trams bewegen zich door het andere verkeer, maar dan veel langzamer en de 
tramperrons zijn kort. Dit maakt deze op zich iets eenvoudiger te beveiligen dan bij een trein.

Figuur 3.3:  Automatische afscheidingsdeuren op metrostation Helsinki. Bron: youtube.com.

9   Metro’s worden in veel steden ‘urban rail’ genoemd, een soort trein. Ook ‘lightrail’ is een mengvorm van trein, tram en 
metro. Soms delen tram en metro één spoor, zoals bij de Randstadrail.
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Treinen
Het huidige autonomieniveau van treinen in Nederland is GoA 1, waarbij GoA staat voor ‘grade of  
automation’. Autonomieniveau 1 betekent feitelijk niet meer dan dat er automatische treinbeveiliging is, 
zoals nu in de vorm van automatische treinbeïnvloeding (ATB) en in de toekomst European Rail Traffic 
Management System (ERTMS). Pas vanaf autonomieniveau 2 worden besturingstaken overgenomen en 
spreken we van ‘automatische treinoperatie’ (‘automatic train operation’, ATO) (Powell et al., 2016). 
Niveau 2 is te vergelijken met een automatische piloot of cruise control. GoA 4 is het hoogste niveau;  
dan is er in de trein geen machinist meer aanwezig. Zie tabel 3.1. ATO is zelf geen ‘veiligheidskritisch 
systeem’ (Spoorpro, 2018). Het heeft de combinatie met ERTMS, of een ander beveiligingssysteem, 
nodig om veilig te kunnen functioneren. ERTMS geeft aanwijzingen over de rijsnelheid en de nog af te 
leggen afstanden en kan een trein laten stoppen als de machinist de aan wijzingen negeert  
(zie tekstkaders ‘Wat is ERTMS?’ en ‘ERTMS en de relatie met ATO’). 

Daarnaast krijgen machinisten in Nederland nu al advies over rijsnelheden en afremmen, opdat zij rijden 
volgens de dienstregeling en met zo min mogelijk energiegebruik. Het systeem waarover de trein hier-
voor beschikt, heet DAS (Driver Advisory System). DAS is geen dwingend maar een adviserend systeem. 
DAS is een standalone systeem op treinen. Als DAS is gekoppeld met de verkeersdienstleiding, zodat ook 
informatie over verstoringen, veroorzaakt door andere treinen, in de adviezen kan worden verwerkt, heet 
het ‘connected DAS’ (C-DAS). Dit systeem staat nog in de kinderschoenen (Goverde, 2018). 

Tabel 3.1.   Er zijn vier ‘Grades of Automation’ (GoA). Het huidige niveau bij treinen is GoA 1. Het laagste niveau,  

GoA 0, houdt in dat besturing volledig handmatig is en dat er geen beveiliging is, zoals bij stadstrams. 

Alleen GoA 2, 3 en 4 vallen onder Automatic Train Operation (ATO) (Goverde, 2018).

GoA 0 GoA 1 GoA 2 GoA 3 GoA 4

•  Geen beveiliging, 
alles handmatig

• Machinist
• Adviessysteem
•  Automatische 

treinbeïnvloeding 

•  Halfautomatische 
treinbesturing

•  Taken machinist 
wijzigen

•  Automatische 
treinbesturing 
(machinistloos)

•  Machinist 
beschikbaar bij 
storing

• Autonoom

ATO 

Volledig zelfrijdende treinen lijken in de Nederlandse praktijk, zeker voorlopig, niet aan de orde. ProRail 
experimenteerde begin 2019 in Groningen voor het eerst met een trein met GoA 2. Het ging om een 
proef, er waren geen passagiers aan boord. ProRail verwacht dat GoA 2 tevens het hoogste autonomie-
niveau is dat in de toekomst (2030-2035) in Nederland zal worden bereikt (treinreiziger.nl, 2018a; 
2018b). De machinist op de trein zal niet verdwijnen, maar wel andere taken krijgen. In Londen is men al 
een stap verder en rijden treinen van Thameslink in hun normale bedrijf (dus met passagiers) een deel 
van hun traject met GoA 2. 

Trams
De huidige generatie trams heeft autonomieniveau 0 (GoA 0): alle besturingstaken gebeuren handmatig 
en er is geen beveiliging. We zijn geen locaties tegengekomen waar een autonome stadstram al operatio-
neel is. We vonden één experiment met een bestuurderloze tram, in 2018 in Potsdam. 
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Kader 3.1: Wat is ERTMS?

ERTMS is een Europees systeem voor de beveiliging en beheersing van het spoorverkeer
ERTMS is een initiatief van de EU uit de jaren 1990 voor de ontwikkeling van technische specificaties 
voor besturing en seingeving binnen Europa. ERTMS moet onder andere bijdragen aan één samen-
hangend spoorsysteem, waarbij treinen op het spoor in heel Europa kunnen rijden ongeacht de 
leveranciers van de boord- en infrastructuurapparatuur (Goverde, 2018). 

In Nederland is ERTMS de vervanger van ATB 
In totaal zijn, of waren, er in Europa meer dan 20 verschillende beveiligingssystemen operationeel. 
In Nederland vervangt ERTMS het bestaande treinbeïnvloedingssysteem (ATB). ERTMS is een 
wereldwijde standaard aan het worden. Het wordt toegepast in onder andere China, Taiwan,  
Zuid-Korea, India, Algerije, Saudi-Arabië, Mexico, Nieuw-Zeeland en Australië. Inmiddels wordt  
er buiten de EU meer gebruik van gemaakt dan erbinnen (website ertms.net).

Er zijn vijf doelen met ERTMS 
De doelen van de vervanging van ATB door ERTMS zijn (IenW, 2019b, p.5): 
1. Verbetering van de interoperabiliteit; 
2. Hogere snelheden op het spoor; 
3. Toename van de veiligheid; 
4. Toename van de betrouwbaarheid; 
5. Mogelijkheid om de capaciteit op het spoor te vergroten. 

ERTMS is randvoorwaardelijk
ERTMS is op zichzelf niet voldoende om bovenstaande vijf doelen te halen, maar is te zien als een 
randvoorwaarde daarvoor (IenW, 2018b; IenW, 2019b, p.5). Doelbereik hangt af van veel andere 
factoren. Het vergroten van de capaciteit, bijvoorbeeld, is alleen mogelijk als dit past binnen de 
dienstregeling, als het treingeluid binnen de geluidseisen blijft en als het logistiek (personeel, 
materieel) te organiseren is.

Bij het zeer dicht achter elkaar rijden van treinen loopt mogelijk ook het verkeersmanagement 
tegen grenzen aan. Volgens hoogleraar Goverde in Spoorpro (2019b) zou het dan logisch zijn ook 
het verkeersmanagement te automatiseren, aangezien treindienstleiders “niet de tijd hebben om 
snel te reageren” (Spoorpro, 2019b).

ERTMS bestaat in verschillende niveaus
Er zijn drie ERTMS-niveaus (‘levels’). Nederland heeft gekozen voor niveau 2: bij dit niveau laat de 
trein steeds weten waar zijn voorkant zich bevindt. Niveau 3 gaat nog een stap verder: dan is ook 
steeds de positie van de achterkant van de trein bekend. Met niveau 3 wordt de integriteit, dat wil 
zeggen het compleet zijn, van de trein bewaakt. Niveau 3 is echter nog geen bewezen technologie. 
Zie bijlage A ‘ERTMS’ voor meer technische details over de niveaus.
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Kader 3.2: ERTMS en de relatie met ATO

ERTMS is niet hetzelfde als autonoom rijden 
ERTMS is geen vorm van autonoom rijden van treinen. ERTMS levert informatie over het moment 
waarop de trein snelheid moet gaan verminderen of moet gaan remmen. ERTMS grijpt in als de 
machinist de ERTMS-aanwijzingen niet opvolgt en kan dan de trein tot stilstand brengen. Het kan 
de trein echter niet weer laten rijden (bron: expertinterview). 

Combinatie ERTMS – ATO levert meerwaarde …
ATO is een extra functie in de trein die bovenop de beveiliging komt. De combinatie van de twee 
levert meerwaarde op: in een trein met machinist volgt de machinist de aanwijzingen van ERTMS 
over snelheid minderen of remmen op. De informatie kan echter ook worden gevoed in de  
ATO-functionaliteit, zodat de trein automatisch rijdt met een optimaal snelheidsprofiel  
(Goverde in Spoorpro, 2019b). 

… maar bij de hogere autonomieniveaus is ERTMS alléén niet voldoende 
Voor de hoge autonomieniveaus GoA 3 en GoA 4 is ERTMS te zien als een voorwaarde: “Alleen bij 
toepassing van ERTMS is het rijproces van de machinist volledig gedekt” (Goverde in Spoorpro, 
2019b). Er moet dan nog wél een oplossing worden gevonden voor objectdetectie van obstakels  
of personen op en naast het spoor (Goverde in Spoorpro, 2019b). Dit levert ERTMS niet.

Mogelijke toepassingen van combinatie ERTMS - ATO
Voor de autonomieniveaus 3 en 4 is ERTMS-niveau 3 een pré, vanwege het bewaken van de trein-
integriteit. Een ander voordeel van niveau 3 is dat treinen heel dicht achter elkaar kunnen rijden, 
dichter dan bij niveau 2. Niveau 3 is om die reden ook het meest geschikt voor ‘virtueel koppelen’ 
van treinen, waar meerdere treinen als één treinkonvooi voortbewegen (‘platooning’). Dit virtueel 
koppelen is nu nog niet meer dan een denkconcept. Het vereist directe communicatie tussen 
treinen onderling (Goverde, 2018). ERTMS zorgt alleen voor communicatie tussen trein en  
infrastructuur (zie bijlage A voor meer details). 

3.4 Luchtvaart

In de huidige luchtvaart kennen we al het verschijnsel van de automatische piloot in passagiersvliegtuigen 
en vrachtvliegtuigen. Deze automatische piloot wordt nu enkele minuten na take-off ingeschakeld en 
enkele minuten voor landing weer uitgeschakeld. De autopiloot kan ook het vliegtuig laten stijgen, dalen 
en draaien als dat van tevoren is geprogrammeerd. De menselijke piloot moet tijdens de vlucht alleen 
nog ingrijpen bij onvoorziene omstandigheden, omdat dan kan worden afgeweken van het van tevoren 
geprogrammeerde vluchtplan: bij pech aan het vliegtuig, sterke turbulentie, enzovoort. Soms zijn lucht-
havens gecertificeerd voor autonoom landen. In die gevallen blijft de autopiloot ook tijdens de landing 
aanstaan, ook al is er wel een piloot in de cockpit aanwezig.

De term ‘autonome luchtvaart’ verwijst in dit rapport naar onbemande luchtvaartuigen. Er is dus geen 
piloot aan boord. Onder luchtvaartuigen vallen bijvoorbeeld vliegtuigen en helikopters, maar niet raketten 
en weerballonnen. De luchtvaartuigen kunnen zowel groot zijn als klein, bestemd voor het vervoer van 
honderden passagiers of voor maar één pakketje. Kleine onbemande luchtvaartuigen worden in het 
dagelijks spraakgebruik vaak drones genoemd, door het specifieke zoemende geluid dat ze maken 
(‘drone’ is Engels voor dar). De onbemande luchtvaartuigen kunnen zowel van afstand bestuurd zijn als 
geheel zelfstandig een (geprogrammeerd) traject afleggen. 
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Termen in de literatuur die naar onbemande luchtvaartuigen verwijzen, zijn bijvoorbeeld ‘unmanned 
aerial vehicle’ (UAV), ‘remotely piloted aircraft system’ (RPAS), ‘unmanned aerial system’ (UAS) en 
‘unmanned cargo aircraft’ (UCA). 

De technische ontwikkelingen in de autonome luchtvaart, en met name bij de drones, gaan snel.  
Verreweg de meeste literatuur gaat over de technische ontwikkelingen van drones. De technologie voor 
drones is niet zozeer geavanceerder dan bij een autonome auto, maar eenmaal in de lucht is het autonoom 
navigeren en manoeuvreren relatief eenvoudiger in vergelijking tot de auto. De auto moet bijvoorbeeld 
bijna op de centimeter nauwkeurig kunnen manoeuvreren. Dit is voor de luchtvaart minder het geval (zie 
ook figuur 3.4), omdat luchtvaartuigen in een driedimensionale ruimte meer bewegingsmogelijkheden 
hebben. Er moet weliswaar rekening worden gehouden met vogels en andere drones, maar niet met druk 
overig verkeer in een kleine fysieke ruimte, zoals fietsers en voetgangers. 

Much Harder than Commercial Aircraft Automation

Measure of Difficulty - Orders of Magnitude Factor

Number of targets each vehicle needs to track (~10) 1

Number of vehicles the region needs to monitor (~106) 4

Accuracy of range measurements needed tot each target (~10 cm) 3

Accuracy of speed difference measurements needed to each target (~1 m/s) 1

Time available to respond to an emergency while cruising (~0.1 s) 2

Acceptable cost to equip each vehicle (~$3000) 3

Annual production volume of automation systems (~106) - 4

Sum total of orders of magnitude 10

Figuur 3.4:   Indicatieve vergelijking moeilijkheid om auto’s autonoom te maken ten opzichte van luchtvaartuigen;  

een ‘factor 10 moeilijker’. Bron: Shladover (2015).
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Drones
Net als bij auto’s en treinen, kunnen we ook bij drones verschillende autonomieniveaus onderscheiden. 
In figuur 3.5 zijn de autonomieniveaus voor de auto als uitgangspunt genomen voor drones.

The 5 Levels of Drone Autonomy

Autonomy 
level

0 1 2 3 4 5

Human 
Involvement

Machine 
Involvement

Degree of 
Automation

No  
Automation

Low  
Automation

Partial  
Automation

Conditional 
Automation

High  
Automation

Full  
Automation

Description Drone control 
is 100%  
manual

Pilot remains  
in control

Drone has 
control of at 
least one vital 
function

Pilot remains 
responsible for 
safe operation 
 
Drone can take 
over heading 
attitude under 
certain  
conditions

Pilot acts as 
fall-back 
system 
 
Drone can 
perform all 
functions 
‘given certain  
conditions’

Pilot is out  
of the loop

Drone has 
backup sys-
tems so that if 
one fails, the 
platform will 
still be  
operational

Drones will be 
able to use  
AI tools to plan 
their flights as 
autonomous 
learning  
systems

Obstacle 
Avoidance

None Sense & Alert Sense & Avoid Sense & Navigate

Figuur 3.5:  Autonomieniveaus voor drones. Bron: Radovic (2019).10

10  www.dronelife.com/2019/03/11/droneii-tech-talk-unraveling-5-levels-of-drone-autonomy/.

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid | Monitoren van de transitie naar autonoom vervoer 33



Kleine drones die obstakels kunnen waarnemen en ontwijken (‘sense and avoid’), zijn naar verwachting 
binnen drie jaar beschikbaar; voor grotere personendrones kan dit nog zeker vijf tot tien jaar duren  
(De Lange et al., 2017, Roosien & Bussink 2018). Het vervoeren van één of meer personen via een drone 
duurt volgens McKinsey and Company (2017) waarschijnlijk nog wel 10-15 jaar (zie figuur 3.6).  
Of ze dan ook zullen worden ingezet, is de vraag.

Unmanned-aerial-system applications fall into five general categories

Uses Description of use Impact
Estimated time to 
maturity (years)

1 Surveillance

1a  Short-range  

surveillance

Conducting short-range surveillance, 

image capture, and analytics
Already mature

1b  Long-range  

surveillance

Conducting long-range surveillance, 

image capture, and analytics
2-5

1c Photo/video
Using photo and video applications 

without analytics
Already mature

2 Operations
Facilitating labor-intensive or  

difficult tasks
Already mature

3 Entertainment/advertising 
Leveraging drones to entertain  

or advertise
Already mature

4 Signal emission
Providing multimedia bandwidth  

by emitting signal/video/sound
1-3

5 Movement

5a Transportation Moving people 10-15

5b Delivery Moving objects 5-10

 High  Medium  Low

Figuur 3.6:   Technische mogelijkheden van en verwachtingen over drones, met een onderverdeling naar dronefunctie. 

Bron: McKinsey and Company (2017).

Zoals al eerder aangegeven, bestaan er in 2019 nog geen regelmatige dronevluchten die passagiers  
vervoeren (ITF/OECD, 2018). Wel zijn er in verschillende landen vergunningen afgegeven om onder  
experimentele omstandigheden pilots uit te voeren, prototypes te testen en shows te geven. Het doel 
van de dronediensten is vooral om als taxi te functioneren ter vervanging van de huidige bemande  
helikopterdiensten tussen luchthavens en drukke stads- en zakencentra. De belangrijkste onderwerpen 
met betrekking tot drones zijn veiligheid, de beveiliging en de airspace-managementsystemen.  
Hiernaast spelen onderwerpen als lucht-/grondinteracties, geluid en emissies een rol.

Twee concrete voorbeelden van passagiersdrones zijn (ITF/OECD, 2018):

1. De Chinese Ehang 184 is een multirotordrone die maximaal 100 kg kan vervoeren (1 persoon met 
bagage). De Ehang maakte zijn eerste vlucht in februari 2018. Hij kan maximaal 160 km/uur vliegen 
gedurende 23 minuten op zeeniveau. 

2. In Dubai vloog in september 2017 de eerste Volocopter, een 18-rotordrone gemaakt in Duitsland. 
De Volocopter vliegt elektrisch, kan 160 kg vervoeren, heeft een maximale vluchtduur van  
30 minuten, een range van 30 km en vliegt 70 km/uur. 
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Net als voor passagiers bestaat er anno 2019 geen regulier dronetransport voor goederen. Wel zijn er 
meer pilots met vracht- dan met passagiersdrones uitgevoerd. Bedrijven als FedEx, UPS, DHL en Amazon 
vervoeren kleine goederenpakketten (maximaal 5 kg) per drone. Zwaardere goederen worden vooral 
getest door militaire drones alvorens ze worden toegepast voor niet-militaire doeleinden. Het IJslandse 
bedrijf AHA gebruikte in Reykjavik in 2017 ongeveer 20 dronevluchten per dag tussen twee delen van  
de stad. Hierbij bracht het de transporttijd terug tot 20 minuten, met een kostenreductie van 60%  
(ITF/OECD, 2018).

(Grote) vliegtuigen
Voor vliegtuigen met grote passagiersaantallen, zoals een Boeing 737 of een Airbus 320, zijn de ontwik-
kelingen in de richting van autonoom vliegen nog maar beperkt tot het huidige vliegen met automatische 
piloot. De automatische pilot is geïntegreerd met het Flight Management System (FMS). Voor automatisch 
landen moeten luchthavens over een Instrument Landing Systeem (ILS) beschikken. ILS is een  
radionavigatiesysteem dat bestaat uit een koerslijnbaken, dat de richting van het toestel vaststelt, en  
een dalingslijnbaken, dat de daalhoek bepaalt. Daarnaast moet er een DMA-baken (Distance Measuring 
Equipment) staan, dat de afstand van het vliegtuig tot het baken meet. Verbetering van software en 
integratie van diverse vliegtuigsystemen zullen in de toekomst voor meer geavanceerde versies van de 
automatische piloot zorgen (Nebylov et al., 2017). Wel blijven piloten eindverantwoordelijk. Daarom 
moet er altijd één piloot in de cockpit aanwezig zijn.

3.5 Scheepvaart 

Voor autonome en onbemande schepen11 bestaan verschillende definities (NFAS, 2017; Bratić et al., 
2019). Smart Port (2019) beschrijft ontwikkelingen en trends rondom slimme schepen. Tijdens twee 
expertsessies met twintig deelnemers uit de maritieme sector kwam de verwachting naar voren dat 
binnen vijf jaar de eerste volledig autonome schepen verschijnen. Daarbij gaat het om het varen in zeer 
specifieke omgevingen, waar weinig mogelijke interactie plaatsvindt met andere infrastructuur, schepen 
of objecten en waar ook een duidelijke businesscase is. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan 
autonome sleepboten in de Australische mijnbouw of schepen voor windmolenparken (Smart Port, 
2019). Voorspellingen voor volledig autonome (diepzee) zeevaart en havengerelateerde activiteiten 
lopen uiteen van tien tot dertig jaar (zie ook figuur 3.7). De lange transitiefase met deels geen en deels 
wel autonome schepen wordt volgens Smart Port (2019) een uitdagende periode, omdat onbemande en 
bemande schepen met elkaar moeten communiceren en voor onbemande schepen moeilijker valt in te 
schatten hoe bemande schepen zullen reageren.

11 Onbemande schepen die bijvoorbeeld de diepgang van grote schepen controleren, worden wel varende drones genoemd. 
www.portofamsterdam.com/nl/persbericht/
pilot-met-varende-drone-ingezet-bij-diepgangcontrole-schepen-voor-de-sluis
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Figuur 3.7:   Verwachtingen van een expertpanel over ontwikkelingen in de richting van autonome scheepvaart. 

Bron: Smart Port (2019).
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Een belangrijke notie is dat er niet één type autonome scheepvaart bestaat. Zo kunnen we onderscheid 
maken naar zeevaart, short sea, binnenvaart en speciale schepen (zoals meetschepen en drones voor 
onderwaterinspectie van havens en kades) met elk hun eigen kenmerken, businesscases en stimulerende 
en belemmerende factoren. De personeelskosten voor de zeevaart zijn bijvoorbeeld relatief lager dan 
voor de binnenvaart, wat een extra stimulans kan zijn voor autonome binnenvaart. Aan de andere kant  
is autonoom varen juist vooral op lange trajecten met weinig verkeer makkelijker. En dat is vooral in de 
zeevaart het geval.

De binnenvaart is tot nog toe beperkt gedigitaliseerd; dat geldt met name voor de oudere schepen  
(AEF, 2018). Dat is de laatste 10-20 jaar wel verbeterd door nieuwe schepen met nieuwe technologieën, 
maar samenhangende digitale netwerken zijn er beperkt. In vergelijking met de zeevaart verlopen de 
ontwikkelingen langzamer.

Een deel van de informatie en nautische data uitwisseling in de binnenvaart vindt digitaal plaats via  
River Information Services (RIS). Het Automatic Identification System (AIS) voor plaatsbepaling en  
elektronische kaarten zijn inmiddels verplicht. Digitale informatie over route en lading is minder  
beschikbaar. Communicatie tussen schipper en verkeersleiding gebeurt nog vaak via de marifoon.

De ontwikkeling naar autonoom varen heeft in Europa recent wel een stimulans gekregen met de  
toekenning van € 20 miljoen euro vanuit het Europese onderzoekprogramma Horizon 2020 aan het 
Noorse Maritieme cluster voor de ontwikkeling van twee autonome schepen. Het Noorse bedrijf  
Kongsberg gaat deze schepen uitrusten met diverse technieken onder verschillende omstandigheden. 
Een schip van de Noorse maatschappij Eidsvaag Shipping zal langs de Noorse kust varen voor  
vistransport. Het andere is een containerschip van het Belgische Blue Line Logistics N.V op de  
Europese binnenwateren12. 

12 www.worldmaritimenews.com/archives/289810/autonomous-ship-project-bankrolled-by-eu/
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4.  Belangrijke 
stimulerende en 

belemmerende factoren

4.1  Inleiding

In dit hoofdstuk beschrijven we allereerst (paragraaf 4.2) een conceptueel kader, dat op abstracte wijze 
de belangrijkste actoren en factoren weergeeft die een rol spelen bij de ontwikkeling/transitie naar auto-
noom vervoer. Vervolgens werken we in paragraaf 4.3 dit conceptuele kader uit voor de verschillende 
autonome vervoerwijzen. 

4.2  Conceptueel kader

Het conceptuele kader, dat uit vier onderdelen bestaat, is afgebeeld in figuur 4.1. In het midden van de 
figuur staan de centrale indicatoren. Het monitoren van deze indicatoren geeft een beeld van hoe het 
staat met de transitie naar een toekomst met autonoom vervoer. Deze indicatoren worden in paragraaf 
4.3 en meer concreet in hoofdstuk 5 verder uitgewerkt voor vier vervoerwijzen: auto/wegverkeer, railver-
keer, luchtvaart en scheepvaart. De indicatoren worden gestimuleerd en belemmerd door de consument, 
de industrie en de overheid. Verschillende trends, onzekerheden en gebeurtenissen van buitenaf  
beïnvloeden op hun beurt dit hele systeem. Wanneer autonome vervoersystemen op de markt komen en 
een vlucht nemen, heeft dat een bepaalde impact op het verkeers- en vervoersysteem. In deze paragraaf 
lichten we achtereenvolgens verschillende onderdelen van dit model verder toe.

4.2.1  Centrale indicatoren

In het midden van het conceptuele kader onderscheiden we een aantal centrale monitoringsindicatoren, 
die we in hoofdstuk 5 verder invullen voor de verschillende vervoerwijzen. De indicatoren zijn mede 
gebaseerd op de ‘STRIA Roadmap on Connected and Automated Transport’ van de Europese Commissie 
(EC, 2019). Hierbij nemen we ook meerdere belangrijke indicatoren uit de buitenste schil met stimule-
rende en belemmerende factoren mee. Hierdoor komen sommige factoren twee keer in het model voor. 

De Strategic Research and Innovation Agenda (STRIA) beschrijft roadmaps voor de weg, het spoor en het 
water en maakt onderscheid naar technische en niet-technische beïnvloedende factoren.  
Niet-technische factoren verdelen we onder naar:
• Acceptatie en menselijke factoren; 
• Wet- en regelgeving; 
• Standaardisatie en harmonisatie; 
• Businessmodellen. 

Deze technische en niet-technische factoren beïnvloeden elkaar onderling en volgen direct uit de  
stimulerende krachten van de verschillende actoren, zoals consumenten, de (maak)industrie en de over-
heid (zie paragraaf 4.2.2). Zonder goede technieken is er geen autonoom vervoer.  
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Maar als de acceptatie ontbreekt, als de wet- en regelgeving niet op orde is of als investeringskosten 
bijvoorbeeld te hoog zijn, gaat autonoom vervoer geen vlucht nemen. Daarbij beïnvloeden de niet- 
technische factoren elkaar ook onderling, al is dit niet zo uitgewerkt in figuur 4.1. Zo zorgt een hoge 
acceptatie ervoor dat er mogelijk veel geld te verdienen is aan autonome technieken, met positieve  
businessmodellen tot gevolg. Daarnaast zullen overheden in dat geval ook meer geneigd zijn de  
benodigde wet- en regelgeving op orde te hebben.  

Stimulerende en belemmerende factoren
 
Effecten van autonoom vervoer 
 
Monitoringsindicatoren  
(onderscheid naar: voertuig, infrastructuur en communicatie) 

(Maak)industrie autonoom vervoer
• Technologische mogelijkheden
• Winstgevendheid 
• Veiligheid en robuustheid systemen
• Standaardisatie en coördinatie
• Ontwikkelingen concurrenten

(Verwachte) effecten in de praktijk
•  Veiligheid verkeer & vervoer
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Figuur 4.1:   Conceptueel kader: stimulerende en belemmerende krachten voor de ontwikkeling, de verkoop en het 

gebruik van autonome vervoerwijzen.
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De technische mogelijkheden in combinatie met de stimulerende niet-technologische factoren bepalen 
wanneer bepaalde autonome technieken en vervoerwijzen op de markt komen en in hoeverre consu-
menten bereid zijn deze producten aan te schaffen. Daarnaast speelt ook daadwerkelijk gebruik een rol. 
Dit wordt onder andere beïnvloed door de bekendheid met en acceptatie van systemen bij de gebruiker 
(Connecting Mobility, 2017). 

4.2.2  Stimulerende en belemmerende krachten vanuit actoren

In tabel 4.1 beschrijven we belangrijke stimulerende krachten voor de ontwikkeling in de richting van 
autonoom vervoer. Hierbij maken we onderscheid naar drie actoren, die elkaar onderling beïnvloeden: 
1. De consument en de transportsector, zoals vervoerbedrijven; 
2. De maakindustrie voor autonoom vervoer, inclusief kennisinstellingen die de kennis leveren; 
3. De overheid op verschillende niveaus: (inter)nationaal en regionaal/lokaal. 

Er zijn verschillende krachten werkzaam die een rol spelen bij de ontwikkeling naar autonoom vervoer.  
In tabel 4.1 hebben we deze per actor benoemd. De krachten kunnen, afhankelijk van hun richting, de 
ontwikkeling naar autonoom vervoer stimuleren of juist belemmeren. Zijn de kosten van autonome 
voertuigen bijvoorbeeld laag (in vergelijking tot een alternatief), dan kunnen zij voor consumenten een 
driver zijn voor aankoop, terwijl hoge kosten juist belemmerend werken. Hetzelfde geldt voor vertrouwen: 
als (potentiële) consumenten er geen vertrouwen in hebben dat een autonoom voertuig veilig is, is dat 
een belemmerende kracht. Zien ze een autonoom voertuig wel als veilig, dan is dat een stimulerende 
kracht voor de maakindustrie om de autonome voertuigen te gaan ontwikkelen en voor consumenten 
om autonome voertuigen aan te schaffen of te gebruiken. 

Tabel 4.1:  Stimulerende en/of belemmerende krachten voor autonoom vervoer per actor.

Consument en transportsector Maakindustrie Overheid

Acceptatie

•  Beleving en effectiviteit  
autonoom vervoer  
(‘perceived usefulness’)

Technologische mogelijkheden 
& Verwachting over acceptatie 
door potentiële klanten

Subsidies op autonome  
technieken/voertuigen 

•  Beleving gebruiksgemak  
(‘perceived ease of use’)  
en funfactor

Veiligheid en  
robuustheid systemen

Investeringen in infrastructuur  
(bijv. coöperatief rijden, belijning) 

•  Sociale normen  
(wat vinden en doen anderen?)

Winstgevendheid  
autonome systemen

Experimenteerruimte faciliteren 

Vertrouwen

•  Vertrouwen in  
verkeersveiligheid

Mogelijkheden internationale 
standaardisatie en coördinatie

Reguleren: 
-  Toelating autonome  

technieken /voertuigen
- Aansprakelijkheid
- Privacy

• Cybersecurity Ontwikkelingen bij  
concurrenten 

Coördinatie tussen landen

• Bescherming privacy

Kosten

• Aanschaf en gebruik
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Of de maakindustrie autonome voertuigen op de markt brengt, is natuurlijk ook afhankelijk van de  
technologische mogelijkheden die bedrijven binnen de maakindustrie (en kennisinstellingen) hebben  
om de benodigde systemen te ontwikkelen. Hierbij spelen ook veiligheid en robuustheid van autonome 
systemen een belangrijke rol. 

Ook het wel of niet aanwezig zijn van standaardisatie is een belangrijke kracht: als elke speler in de maak-
industrie zijn eigen technieken en protocollen ontwikkelt, kan dit grootschalige marktintroductie beperken; 
standaardisatie kan juist een stimulerende kracht zijn. Verder kan concurrentie met andere spelers in de 
maakindustrie, of een gebrek daaraan, de ontwikkeling van autonome voertuigen versnellen of juist 
vertragen. Deze ontwikkelingen hangen weer af van de verwachte winstgevendheid van of het te bereiken 
marktaandeel met autonoom vervoer, waarbij de prijs/ontwikkelingskosten van autonome technieken 
een rol spelen. Deze prijs en kosten beïnvloeden ook de uiteindelijke aanschaf door consumenten en de 
transportsector, zoals vervoerbedrijven.

Een derde belangrijke set van stimulerende/belemmerde factoren komt uit de hoek van de overheid.13 
Overheden op allerlei niveaus (EU, Rijk, gemeente, provincie) kunnen een stimulerende kracht leveren 
voor de ontwikkeling in de richting van autonoom vervoer, bijvoorbeeld door het mogelijk maken van 
testen (‘experimenteerruimte’), het verstrekken van (aankoop)subsidies en door het investeren in slimme 
(digitale) infrastructuur, die het gebruik van autonome vervoermiddelen faciliteert.  
Daarnaast zorgt de overheid voor regulering en internationale afstemming, wat ook als een stimulerende 
(of juist belemmerende) kracht voor autonoom vervoer kan werken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om 
(uniforme) toelatingseisen voor autonome vervoerwijzen en om aansprakelijkheid in het geval van  
incidenten/ongevallen. Tot slot kan de overheid een stimulerende of belemmerende kracht leveren via 
vervoerbedrijven in de transportsector waar ze aandeelhouder is of concessieverlener voor is  
(bijvoorbeeld NS en ProRail). Hierdoor speelt ze, meer of minder direct, ook een rol in het al dan  
niet aanschaffen van autonoom vervoer en het gekozen autonomieniveau. 

4.2.3  Invloeden van buitenaf: trends en events

Trends, onzekerheden en gebeurtenissen van buitenaf beïnvloeden hoe de toekomst rond autonoom 
vervoer zich ontwikkelt. Het kan daarbij gaan om geleidelijke, trendmatige veranderingen, zoals vergrijzing. 
Deze veranderingen zijn redelijk goed van tevoren in te schatten. Daarnaast zijn er (non-lineaire en expo-
nentiële) trends die je kunnen verrassen. Bepaalde onverwachte technische doorbraken zijn hier een 
mooi voorbeeld van. Tot slot zijn er events of gebeurtenissen, soms ook wel aangeduid als ‘black swans’. 
Voorbeelden hiervan zijn verkiezingen en terroristische aanslagen die plotseling zorgen voor veel  
volatiliteit en soms voor een structurele verandering.

4.2.4  Impact op verkeers- en vervoersysteem en terugkoppeling

Het gebruik van autonome vervoersystemen en de marktpenetratie hebben uiteindelijk invloed op het 
functioneren van het verkeers- en vervoersysteem. Zo kunnen er effecten optreden op de verkeers-
veiligheid, het milieu en de economie. Daarnaast kan het gebruik van de ene autonome vervoerwijze 
invloed hebben op een andere. Zo zorgt een opkomst van autonome deelauto’s voor deur-tot-deurreizen 
er mogelijk voor dat lijnbussen gaan verdwijnen (Jorritsma et al., 2015). Uiteindelijk kan autonoom  

13 Een belangrijke vraag die een overheid zich hier steeds moet stellen, is de legitimiteitsvraag: is er een wel reden voor 
overheidsingrijpen? Met andere woorden: wat is het publieke belang, waarbij publiek belang is gedefinieerd als een 
algemeen belang waarbij een rol voor de overheid is gewenst. Een algemeen belang is daarbij een zaak waarmee voor de 
samenleving als geheel voordeel gemoeid is. Een algemeen belang kan een publiek belang worden als er sprake is van 
marktfalen, bijvoorbeeld wanneer er te veel marktmacht ontstaat bij bepaalde partijen of wanneer externe effecten 
(milieueffecten en verkeersongevallen) niet zijn meegenomen/beprijsd (zie ook Wortelboer & Lijesen, 2008).
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vervoer de vraag naar mobiliteit/vervoer beïnvloeden. Wanneer reizen en vervoer bijvoorbeeld  
makkelijker/goedkoper worden, kan dit leiden tot extra mobiliteit. De praktijkeffecten en/of de  
verwachtingen daarvan hebben vervolgens weer invloed op hoe actoren aankijken tegen autonoom 
vervoer en hoe ze hierop reageren (‘feedback relaties’), bijvoorbeeld door aangepaste regelgeving  
(overheid), technologische doorontwikkeling (industrie) of veranderende consumentenacceptatie  
en verkoopaantallen.

Het monitoren van deze verkeers- en vervoerseffecten valt buiten de scope van dit rapport.

4.3  Beschrijving per vervoerwijze

4.3.1  Wegverkeer

Consument en transportsector
Acceptatie van autonoom vervoer door de consument/gebruiker speelt een rol bij de uiteindelijke adoptie 
ervan. Omdat, behalve bij experimenten, er (nog) geen volledig autonoom wegverkeer is, gaat het vaak 
om het meten van de acceptatie van iets dat nog op de markt moet komen. Hiertoe wordt in de literatuur 
onder meer gebruik gemaakt van attitudemodellen. Een voorbeeld is het Technology Acceptance Model 
(TAM), waarin het gebruikersgedrag van een bepaalde techniek wordt verklaard door de attitude ten 
aanzien van het gebruik. Deze attitude wordt weer beïnvloed door het beleefde nut van het gebruik  
(‘perceived usefulness’) en het gebruiksgemak (‘perceived ease of use’) (Chuttur, 2009).14 

In het algemeen blijken mensen een neutrale tot positieve houding te hebben ten aanzien van de  
introductie van autonome voertuigen (Kaan, 2017) en zijn er hoge verwachtingen over de voordelen van 
de autonome techniek (Schoettle & Sivak, 2014). Zo beschrijft Maréchal (2016) op basis van een steek-
proef onder 1.680 Nederlanders dat bijna driekwart neutraal of positief tegen de zelfrijdende auto  
aankijkt15, waarbij hoger opgeleiden vaker positief zijn (p. 118-119). Maar dit zegt nog niets over het 
gedrag, of de mate waarin de Nederlander daadwerkelijk in een autonoom voertuig wil rijden (Maréchal, 
2016). Zo beschrijven Schoettle en Sivak (2014) op basis van een vragenlijst onder respondenten in Azië 
(China, India, Japan) en in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en in Australië dat een meerderheid 
weliswaar een positieve houding heeft ten aanzien van zelfrijdende voertuigen, maar dat een meerderheid 
van de respondenten tegelijkertijd grote zorgen uit over zaken als rijden in een zelfrijdend voertuig,  
veiligheidskwesties rondom de uitrusting en systeemfouten en zorgen dat autonome voertuigen minder 
goed presteren dan menselijke bestuurders. Verwachte of daadwerkelijke praktijkeffecten zoals veilig-
heid kunnen dus de acceptatie maar ook het vertrouwen beïnvloeden (Kaur & Rampersad, 2018).  
Autonome privéauto’s lijken overigens een lagere acceptatie te hebben dan autonome bussen, die op 
hun beurt weer een lagere acceptatie hebben dan autonoom railvervoer (zie ook paragraaf 4.3.3).  
Dat blijkt uit een surveyonderzoek onder ruim 200 respondenten in Duitsland (49% vrouw; gemiddelde 
leeftijd 26 jaar) (Pakusch & Bossauer, 2017). Autonome taxi’s/deelauto’s werden door de respondenten 
het laagst gewaardeerd. Overigens waren de respondenten wel reguliere ov-gebruikers en relatief jong. 
Wanneer specifiek werd ingezoomd op automobilisten, dan bleef de acceptatie van autonoom rail- en 
busvervoer op peil, maar bleek de acceptatie van autonome auto’s en deelauto’s lager te zijn dan bij 
reguliere ov-gebruikers. Naar de acceptatie van vrachtwagenchauffeurs om in (deels autonome)  

14   Door de jaren heen en afhankelijk van de toepassing is het TAM verder aangepast en uitgebreid met factoren zoals intentie 
tot en subjectieve normen ten aanzien van gebruik. Als we kijken naar de toepassing van dergelijke acceptatiemodellen op 
autonoom vervoer, dan valt op dat vaak veel verschillende factoren in verklarende modellen worden opgenomen/getest 
zonder duidelijke argumentatie (Kaan, 2017).

15   De gehanteerde definitie voor de zelfrijdende auto die Maréchal (2016) aan respondenten heeft voorgelegd, luidt:  
“Een zelfrijdende auto is een voertuig dat zonder bestuurder in staat is zelfstandig te rijden door een zelfbesturings-
systeem. De auto kan zelf navigeren en veilig door het verkeer rijden. De zelfrijdende auto voldoet verder aan alle eisen  
die gesteld worden aan een auto op de weg.” 
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platooning trucks te rijden is minder onderzoek verricht dan naar de acceptatie van autonome auto’s. 
Een onderzoek onder 15 mannelijke Hongaarse vrachtwagenchauffeurs tussen de 34 en 57 jaar oud laat 
zien dat de intentie om platooningtechnieken te gebruiken relatief laag is en dat er ook wel enige angst  
is voor ongelukken (Neubauer et al., 2019). 

Uiteindelijk zullen keuzes rondom de aanschaf en het gebruik van autonome voertuigen ook worden 
beïnvloed door de kosten van autonome technieken en de prijs die consumenten ervoor willen betalen. 
Daziano et al. (2017) vinden dat veel mensen (steekproef van 1.260 respondenten uit de VS) significante 
bedragen voor autonome technieken willen betalen: ongeveer 3.500 dollar voor gedeeltelijke automati-
sering (bijvoorbeeld automatic crash avoidance) en 4.900 dollar voor volledig geautomatiseerde systemen. 
Tegelijkertijd vinden ze een grote variatie in de voorkeuren voor automatisering. Zo is er een significante 
groep van respondenten die zelfs meer dan 10.000 dollar voor volledig automatisch rijden over heeft, 
terwijl een andere grote groep (voorlopig) vrijwel niets over heeft voor deze technologie. Groepen waar-
binnen een hoge, gemiddelde en geen enkele vraag/behoefte is aan automatisering, zijn daarbij ongeveer 
even groot. Bansal et al. (2016) vinden ter vergelijking willingness-to-pay-waarden (WTP) van 7.500 
dollar voor volledige geautomatiseerde systemen en 3.300 dollar voor gedeeltelijk autonome systemen. 
Kyriakidis et al. (2015) deden onderzoek naar de publieke opinie op basis van een internationale vragen-
lijst onder 5.000 respondenten uit 109 landen. Zij vonden dat 22% van de respondenten niet extra wil 
betalen voor volgeautomatiseerde navigatiesystemen, terwijl 5% er zelfs meer dan 30.000 dollar voor 
over zou hebben. 

Maakindustrie 
De auto-industrie is een grote competitieve markt, waardoor de ontwikkelkracht groot is. Tegelijkertijd 
zijn de winstmarges vaak klein. Ontwikkelingskosten van autonome technologie zijn hoog en onzeker is 
in hoeverre dergelijke hoge kosten kunnen worden terugverdiend.16 Dit kan een belangrijke belemmering 
zijn. Volkswagen geeft aan dat de hoge kosten en de complexiteit om de techniek wereldwijd uit te rollen 
een bedreiging vormen voor een levensvatbaar businessmodel en de winstgevendheid. PSA (o.a. Peugeot 
en Citroën) zegt niet verder te willen gaan dan de ontwikkeling van niveau 3-voertuigen, met uitzondering 
van robottaxi’s en shuttlediensten. Volgens PSA is het boven niveau 3 lastig om de extra kosten voor 
onderzoek en ontwikkeling te rechtvaardigen (Automobiel Management, 2019a).

Het bereiken van een veilig en robuust systeem met volledig automatische voertuigen (niveau 5) op 
wereldschaal is volgens VW niet te bereiken, omdat hiervoor overal de nieuwste mobiele netwerken, 
up-to-date HD digitale wegenkaarten en perfecte wegmarkeringen nodig zijn. Dit vergt een enorme 
(technologische) inspanning, terwijl verschillende weersomstandigheden dit alles nog eens complexer 
maken (Automobiel Management, 2019a). Of de stap van gedeeltelijke of hoge automatisering  
(niveau 3 en 4) naar volledige automatisering (niveau 5) wordt gemaakt, hangt dus ook sterk af van de 
technologische mogelijkheden. Er is grote onduidelijkheid of en wanneer volledige automatisering 
mogelijk is. Volgens Shladover (2016) kan het bijvoorbeeld wel tot 2075 duren voordat het zover is. 

Om kosten te besparen zijn Daimler en BMW een samenwerking aangegaan om de autonome technieken 
verder te standaardiseren en zo lagere kosten en schaalvergroting te kunnen realiseren (Automobiel 
Management, 2019a).

Overigens kan vanwege de hoge kosten de marktpenetratie van autonome vrachtwagensystemen sneller 
gaan dan bij de auto. Dergelijke technieken zijn mogelijk sneller rendabel voor de transportsector dan dat 
autonome personenauto’s dat zijn voor de individuele automobilist. 

16   Zo bedragen alleen al de kosten voor sensoren, processoren en de software voor niveau 3 autonome auto’s op dit moment 
zo’n 50.000 euro, wat het zelfs voor premiummodellen al bijna te duur maakt. Daarbovenop komen onder andere de 
kosten voor HD-kaarten en cloud computing (Automobiel Management, 2019a).
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Overheid
De overheid heeft meerdere mogelijkheden om een transitie naar een toekomst met meer autonome 
voertuigen te versnellen of juist te vertragen. Dit kan bijvoorbeeld via beperkende of juist faciliterende 
regelgeving, via het bieden van ruimte om te experimenteren en via wel of geen gerichte investeringen in 
infrastructuur of subsidies op (de aankoop) autonome technieken. In figuur 4.2 staan verschillende aan-
grijpingspunten die overheden hebben tijdens de transitie naar een toekomst met meer autonome  
wegvoertuigen, zoals eerder gepubliceerd in de KiM-studie ‘Paden naar een zelfrijdende  
toekomst – Vijf transitiestappen in beeld’ (Tillema et al., 2017). 

Op dit moment zijn er eigenlijk nog geen auto’s op de markt die met elkaar of met de weg communiceren. 
Initiatieven in deze richting bestaan er wel. Zo hebben de 28 EU landen in 2016 de zogenoemde Declaration 
of Amsterdam ondertekend, waarin ze met elkaar afspraken welke stappen nodig zijn om zelfrijdende 
technologie in de EU op verantwoorde wijze tot ontwikkeling te laten komen. Coöperatief rijden speelt 
hierbij een belangrijke rol. Na een aanvankelijke focus op een ‘learning by doing’-aanpak rondom smart 
mobility (waaronder meer autonome voertuigen) wordt in de kamerbrief ‘Smart mobility Dutch reality’ 
(IenW, 2018a) meer focus gekozen rondom de transitie op de langere termijn en worden vier actielijnen 
rondom smart mobility onderscheiden:
• Stimuleren gebruik van bestaande producten en diensten (bijvoorbeeld: rijtaakondersteunende  

producten en diensten);
• Verantwoorde introductie van nieuwe generatie voertuigen (bijvoorbeeld meer autonome voertuigen 

en platooning trucks);
• Toekomstbestendige infrastructuur en wegbeheer;
• Zorgvuldig benutten data-uitwisseling en connectiviteit (bijvoorbeeld: tussen voertuigen (V2V),  

met weginfrastructuur (V2I/I2V en kwetsbare verkeersdeelnemers V2P). 
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Figuur 4.2:   Aangrijpingspunten voor overheden tijdens een transitie naar een toekomst met meer autonome  

voertuigen. Bron: Tillema et al. (2017).
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4.3.2  Tram/metro 

Consument en transportsector
Wereldwijd zijn er al diverse volledig autonome metrolijnen operationeel17, waarbij de acceptatie door 
reizigers geen probleem is geweest. Bij trams beperken de ervaringen met autonoom rijden zich tot nu 
toe tot een enkel experiment, zoals recent in Potsdam waar een paar dagen een bestuurderloze tram 
heeft gereden. Bestaande trams hebben autonomieniveau 0, wat feitelijk neerkomt op: geen autonomie, 
maar volledig handmatige besturing door een trambestuurder. 

Bij metro’s en trams gaat het om stads- of regionaal verkeer. De gebruikers zijn de reizigers, maar de 
openbaarvervoerbedrijven moeten de systemen uiteraard eerst aanschaffen voordat de reizigers ermee 
te maken krijgen. Ook moet de benodigde infrastructuur waarover de autonome trams/metro’s rijden, 
beschikbaar zijn. Deze infrastructuur is over het algemeen in publieke handen. Van belang is dus ook de 
inschatting van de kosten en baten/nut van autonoom vervoer door deze (overheidsgelieerde) organisaties. 

De autonome tram-/metrosystemen zijn duurder in aanschaf dan conventionele systemen. Dit komt 
door de kosten van de sensoren en andere ICT-technieken aan boord, op het perron en in de infrastructuur. 
Ook de onderhoudskosten zijn hoger, vanwege de complexiteit van de systemen (Fraszczyk et al., 2015). 
In het gebruik kunnen ze kostenefficiënter zijn, bijvoorbeeld door een besparing op arbeidskosten en 
energie. De baten liggen op het vlak van de mogelijkheid om met kleinere eenheden te rijden en hogere 
frequenties te halen, meer punctualiteit, een beter gebruik van het materieel en dergelijke  
(Allianz pro Schiene, 2016).

Een studie van het Railway and Transport Strategy Centre van het Imperial College Londen – op basis van 
data over 23 metrolijnen – vond dat bij een systeem met bestuurderloze metro’s 30-70% minder personeel 
nodig is (Cohen et al., 2015). Of er ook kosten worden bespaard, hangt af van het salarisniveau van het 
overblijvende of het nieuw aan te trekken (bijvoorbeeld ICT-gespecialiseerd) personeel. Gebaseerd op 
informatie over zeven lijnen, vonden Cohen et al. (2015) dat de kapitaalskosten van autonome systemen 
hoger zijn dan van bemande systemen; bij twee metro’s bleek dat het rendement op de investering 10 à 
15% bedroeg. Automatische metrolijnen kunnen de zeer hoge frequentie halen van 42 metro’s per uur 
en de, beperkt beschikbare, data suggereren dat ze betrouwbaarder zijn dan bemande metro’s (Cohen et 
al., 2015). Cohen waarschuwt wel dat er een kennislacune is, omdat hiernaar weinig academisch onder-
zoek wordt gedaan en veel informatie via congressen of tijdschriften wordt uitgewisseld, waarbij het 
vaak gaat om algemene concepten of ervaringen met één enkele metrolijn. 

Autonome metro’s lijken dus de mogelijkheid te hebben om de reiziger een beter product (bijvoorbeeld 
frequenter of flexibeler rijdend) aan te bieden. Net als bij conventionele metro’s gaat de kost (hoge  
kapitaalskosten) voor de baat uit. Het zal voor het vervoerbedrijf steeds gaan om de afweging tussen de 
mate van automatisering en de bijbehorende kosten-batenafweging. Zie het voorbeeld van de  
Amsterdam Noord-Zuidlijn: het Amsterdamse gemeentelijk vervoerbedrijf (GVB) koos, hoewel de systemen  
op de markt waren, niet voor GoA 4, omdat het de kosten van de automatische perrondeuren te  
hoog vond.18 

17   Wereldwijd waren er in 2016, verdeeld over 37 steden, 55 volledig geautomatiseerde metrolijnen (GoA 4), met een totale 
lengte van 803 km. De meeste van deze steden liggen in Europa en Azië. Vier landen nemen de helft van de volledig 
geautomatiseerde infrastructuur voor hun rekening: Frankrijk, Zuid-Korea, Singapore en de Verenigde Arabische Emiraten 
(UITP, 2016). Een andere bron (Yin et al., 2017) geeft aan dat wereldwijd een kwart van alle metrosystemen ten minste één 
onbemande lijn heeft. 

18   De nieuwste Amsterdamse metrolijn, de Noord-Zuidlijn, heeft autonomieniveau GoA 2+: er is een bestuurder die geen 
bestuurderstaken heeft, maar als taak heeft om de deuren te sluiten, het vertrekcommando te geven en de deuren aan de 
juiste zijde vrij te geven. De Noord-Zuidlijn heeft geen GoA 4, omdat op het moment dat de beslissing werd genomen 
(2008) GoA 4 met radar/infrarooddetectie – die kan voorkomen dat iemand vanaf het perron voor de rijdende metro  
valt – te veel mankementen had, en GoA 4 met perrondeuren te duur was.  
Zie www.archief.wijnemenjemee.nl/nieuws/zonder-bestuurder-rijden-op-de-noordzuidlijn 
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Voor een gemeentelijk vervoerbedrijf zijn een betere benutting van de bestaande infrastructuur, meer 
veiligheid en het bieden van een goed product aan reizigers belangrijke pluspunten die moeten worden 
afgewogen tegen de kosten. 

Voor de reiziger is het belangrijk dat het product een verbetering biedt ten opzichte van de huidige situatie, 
bijvoorbeeld omdat het reizen goedkoper wordt, meer comfort of veiligheid biedt, er punctueler of  
frequenter wordt gereden of omdat beter wordt ingespeeld op drukte (denk aan meer zitplaatsen in de 
spits of bij evenementen). Aan de kant van de reiziger speelt ook de perceptie van de veiligheid van een 
tram/metro zonder bestuurder een rol. Een enquête in Engeland onder een select gezelschap dat deel-
nam aan een Rail Summer School in 2014, laat zien dat de overgrote meerderheid (>85%) zich geen 
zorgen maakte om in een trein zonder bestuurder te stappen (Fraszczyk et al., 2015). De vraag is  
natuurlijk wel in hoeverre deze groep representatief is.

Maakindustrie 
De maakindustrie bestaat in dit geval uit aanbieders van autonome trams en metro’s, bouwers van  
infrastructuur en alle toeleverende bedrijven. Denk bij tram-/metrobouwers aan bedrijven als het Duitse 
Siemens, het Spaanse CAF (dat binnenkort 63 trams levert aan het GVB in Amsterdam en ook sprinters 
heeft geleverd aan NS19) en het Franse Alstom en Thales. Toeleveranciers zijn bijvoorbeeld bedrijven die 
detectiesystemen leveren (zowel voor in het voertuig als op de perrons), ICT-leveranciers, leveranciers 
van beveiligingssystemen, enzovoort. 

Diverse bouwpartijen, zoals BAM (Uithoflijn in Utrecht) of Strukton, leggen de tram- en metro-infra-
structuur aan. Strukton participeerde bijvoorbeeld in een consortium dat 64 kilometer metrolijn aanlegt 
in Riyadh, Saudi-Arabië, inclusief 24 stations en 69 bestuurderloze metrotreinen.20,21 

In het algemeen geldt voor bedrijven dat ze voortdurend moeten blijven innoveren om de concurrentie 
voor te blijven en hun marktaandeel te behouden of te vergroten. Zo heeft Siemens recent samen met 
het vervoersbedrijf van het Duitse Potsdam (ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH) in die stad enkele 
dagen een bestuurderloze tram getest, een wereldprimeur volgens beide partijen.22 De tram is nog niet 
geschikt voor commercieel gebruik, maar Siemens demonstreert zo wel aan potentiële klanten hiermee 
bezig te zijn.

Overheid 
In de casus van autonome metro’s en trams speelt de overheid zowel de rol van consument en  
transportsector (opdrachtgever/financier/investeerder) als die van toezichthouder en hoeder van het 
maatschappelijk belang. De overheid kan hier bijvoorbeeld een gemeente, een stadsgewest, een  
provincie of het Rijk zijn of een samenwerkingsverband van meerdere overheden. Vaak wordt de voor-
bereiding of uitvoering van een tram- of metroproject ondergebracht bij een door een overheid opgericht 
ontwikkelingsbedrijf. De aanleg en onderhoud van de infrastructuur wordt betaald uit de algemene  
middelen. Daarom is er een belang van doelmatige besteding en de noodzaak om een maatschappelijke 
kosten-batenanalyse (MKBA) uit te voeren. Vaak gaat het om een combinatie van bijdragen van Rijk, 
provincie en gemeente. Daarnaast heeft de overheid een algemeen belang om innovatie te stimuleren, 
omdat de markt dit vanwege kennisspillovers onvoldoende zelf oppakt. Ze pakt dit belang vaak op door 
innovatiesubsidies te geven. 

19  www.ovmagazine.nl/2014/12/bam-bouwt-uithoflijn-caf-levert-trams-1909/
20  www.strukton.nl/projecten/metro-riyadh/
21  www.fastmetroriyadh.com/about/what-we-do/
22  www.mobilitymatters.siemens.nl/rail/autonome-tram/ 
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4.3.3  Trein

Consument en transportsector
Wereldwijd zijn er geen volledig autonoom rijdende treinen in gebruik, zodat er over de acceptatie hiervan 
door reizigers in de praktijk nog weinig bekend is. Over het algemeen lijken treinen, en andere railgebonden 
systemen, op het vlak van acceptatie door potentiële gebruikers wel een voorsprong te hebben op  
bijvoorbeeld auto’s (Pakusch & Bossauer, 2017).23 De railgebondenheid en het feit dat er geen ander 
verkeer aanwezig is, geeft gebruikers een gevoel van veiligheid. Naast de acceptatie door reizigers speelt 
ook de acceptatie van andere actoren een rol:
• Het vervoerbedrijf, zoals NS of Arriva, dat de autonome treinen aanschaft en het personeel dat  

deze bedient, de machinisten;
• De spoorbeheerder ProRail, die moet zorgen voor een goed treinenverloop en een goed gebruik  

van de infrastructuur.  

Het vervoerbedrijf heeft in principe baat bij autonome treinen als het hierdoor op de operationele kosten 
kan besparen en de veiligheid kan vergroten. Net als bij tram en metro, zijn de systemen voor een autonome 
trein (in de trein en in de infrastructuur) duurder in aanschaf dan conventionele systemen. In gebruik 
kunnen ze net als de autonome metro, efficiënter zijn, bijvoorbeeld doordat ze kunnen besparen op 
arbeidskosten en energie, en is er de mogelijkheid om de reiziger een betere dienst aan te bieden.  
Het vervoerbedrijf zal steeds een afweging maken tussen de hogere kosten en de hogere baten/nut. 

De acceptatie door machinisten en ander spoorpersoneel is een ander verhaal. Zo was vakbond FNV  
in 2018 boos over de experimenten van ProRail met zelfrijdende treinen en zag vooral risico’s:  
“Het Nederlands spoor is zeer complex. Naast wat kansen, kleven er vooral veel risico’s aan het  
automatisch rijden. Veiligheidsrisico’s voor reizigers, spoormedewerkers en verkeersdeelnemers.”  
(treinreiziger.nl, 2018a). 

Bij de hogere autonomieniveaus GoA 3 en GoA 4 hebben machinist en conducteur minder of helemaal 
geen taken meer. Of hiertegen weerstand bestaat, is nog niet bekend. Wel roept het een herinnering op 
aan het ‘rondje om de kerk’ uit de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw. Het plan om NS-personeel nog 
maar op een beperkt aantal trajecten in te zetten, om zo vertragingen op het spoor te voorkomen, stuitte 
destijds op grote weerstand. Het NS-personeel vreesde dat het werk te eentonig zou worden. Het plan is 
later om meerdere redenen weer in de la verdwenen (www.nl.wikipedia.org/wiki/Rondje_om_de_kerk).

Voor de spoorbeheerder ProRail zijn een betere benutting van de bestaande infrastructuur en een verhoging 
van de veiligheid belangrijke pluspunten van de autonome treinen. Deze verhogen de efficiëntie van het 
spoorbedrijf. Als belangrijkste doel van de proeven die recent zijn gedaan (op autonomieniveau GoA 2) 
tussen Groningen en Zuidhorn, noemde ProRail het behalen van capaciteitswinst  
(Zelfrijdendvervoer.nl, 2018).

Industrie 
De industrie bestaat in dit geval uit aanbieders van autonome treinen, bouwers van infrastructuur en alle 
toeleverende bedrijven. Denk voor treinenbouwers aan bedrijven als het Duitse Siemens en het Franse 
Alstom en voor toeleveranciers aan bedrijven op het gebied van detectiesystemen (zowel in de trein als 
aan de landzijde), ICT, beveiligingssystemen, enzovoort. In het algemeen geldt dat bedrijven voortdurend 
willen blijven innoveren om de concurrentie voor te blijven en hun marktaandeel te behouden of te ver-
groten. Treinenbouwers zijn gebaat bij internationale standaardisatie, omdat ze hun producten dan op 
verschillende nationale markten kunnen aanbieden (interoperabiliteit). 

23   Op de vraag welk autonoom voertuig ze het meest waarschijnlijk zouden gebruiken, gaven respondenten (N=200) 
railgebonden vervoermiddelen een hogere waarschijnlijkheid dan niet-railgebonden vervoermiddelen. Op een schaal van 1 
(lage waarschijnlijkheid van gebruik) tot 5 (hoge waarschijnlijkheid van gebruik) waren de scores: metro 3,89; trein 3,83; 
tram 3,77; bus 2,98; privéauto 2,98; taxi/deelauto 2,64 (Pakusch & Bossauer, 2017). 
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De maakindustrie houdt zich niet of in mindere mate bezig met het ontwikkelen van systemen die ervoor 
kunnen zorgen dat treinen dichter achter elkaar kunnen rijden of dat de infrastructuur beter kan worden 
benut (verkeersmanagementsystemen). Het ontwikkelen van algoritmes waarmee treinen continu 
dezelfde snelheid aanhouden ongeacht weers- of baanomstandigheden (wind, hellingshoek e.d.), doet 
de maakindustrie bijvoorbeeld niet. Dit is meer het werk van universiteiten en kennisinstellingen. Aan de 
TU Delft houdt de vakgroep Railverkeerskunde zich bijvoorbeeld bezig met het ontwikkelen van algoritmes 
die het spoorsysteem kunnen optimaliseren.

Welke technische kunde is nodig om treinen autonomer te maken? Vergeleken met stedelijke metro’s, 
waar de rails vaak in gesloten tunnelbuizen liggen of op een aparte metrobaan, zijn het conventionele 
spoor en (in mindere mate) het hogesnelheidsspoor relatief open systemen.24 Daarnaast kennen spoor-
lijnen vaak verschillende gebruikers, zowel personen- als goederentreinen en zowel sprinters als intercity’s. 
De treinen leggen hun eigen route af, soms ook landsgrensoverschrijdend. Een ATO-systeem voor dergelijke 
open systemen is veel complexer dan voor een metro, om flexibel te kunnen zijn onder variërende 
omstandigheden. Zo zijn er ingewikkelde eisen aan de signalering en het kunnen wisselen van baanvak 
(Yin et al., 2017; Powell et al., 2016; Wang & Goverde, 2016).

Voorbeelden van infrastructuurleveranciers zijn grote bedrijven als BAM, Ballast Nedam en Strukton. 
Deze grote aannemers voeren, in opdracht van ProRail, bouw- en constructiewerk uit ten behoeve van 
spoortrajecten. Dit werk kan variëren van de aanleg van rails, bovenleidingen en spoorbruggen tot het 
ondertunnelen van kruisende wegen. Deze grote bouwbedrijven doen vaak mee in grote internationale 
consortia, omdat het om miljardenprojecten gaat. 

De inbouw van apparatuur in de infrastructuur kan door verschillende partijen worden opgepakt, zoals 
het voorbeeld van ERTMS laat zien. ERTMS is op zichzelf geen vorm van automatisch rijden, maar wel te 
zien als een basisvoorziening die autonoom rijden mogelijk maakt. De inbouw van ERTMS gebeurt soms 
door de treinenbouwer, zoals Alstom in Oost-Denemarken en Thales in West-Denemarken, soms door 
een bouwpartij, zoals Strukton in West-Denemarken (Spoorpro, 2019d). Soms levert één partij zowel de 
trein- als de baanapparatuur voor ERTMS, zoals Alstom in Wuppertal.

Overheid 
Net als bij trams en metro’s heeft de overheid bij autonome treinen de rol van consument en transport-
sector (opdrachtgever/financier/investeerder) en die van toezichthouder en hoeder van het algemeen 
belang. NS is een nv met de Staat als enige aandeelhouder. ProRail is nu nog een bv, maar wordt een 
zelfstandig bestuursorgaan (zbo) dat onder directe verantwoordelijkheid valt van het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat. Deze omvorming van bv tot zbo moet in 2021 rond zijn. Ook de EU speelt 
een rol op de ‘spoormarkt’. Zo is het European Rail Traffic Management System (ERTMS), de digitale 
versie van het huidige ATB-systeem, een Europees project. Bij de aanleg van ERTMS in Nederland is de 
nationale overheid opdrachtgever. ERTMS valt in Nederland onder de Regeling Grote Projecten.

24  Zoals we aangaven in paragraaf 3.3, is de scheidslijn tussen trein, tram en metro niet altijd haarscherp te trekken.
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4.3.4  Luchtvaart

Consument en transportsector
Met drones, die kleine hoeveelheden goederen of personen vervoeren, kan de bereikbaarheid worden 
verbeterd. Voor zowel de consument als de transportsector geldt dat het transport van personen en 
goederen door de lucht sneller kan dan met modaliteiten die gebruik moeten maken van een grond-
infrastructuur (weg, rail). Dit komt doordat de afstanden door de lucht korter zijn en de kans op files 
minder groot is. De drone kan daarnaast op plaatsen komen die niet zijn geprepareerd (bijvoorbeeld  
door de aanwezigheid van een landingsbaan) voor de ontvangst van luchtvaartuigen, zowel voor personen 
als goederen. 

Het transport met drones zal aanvankelijk, namelijk bij kleine aantallen drones, duurder zijn dan met de 
andere modaliteiten. Hierdoor zullen vooral goederen met een hoge urgentie (transport van medicijnen 
bijvoorbeeld) per drone worden vervoerd. Bij het vervoer van mensen zal de bereidheid om meer voor 
een reis te betalen een rol spelen.

De acceptatie van drones hangt onder andere af van de kans op ongelukken. Informatieverstrekking over 
het wegvallen van de menselijke factor als voornaamste bron van ongelukken zou de acceptatie van 
drones kunnen helpen vergroten. Waarschijnlijk is de angst voor ongelukken bij personenvervoer  
(luchttaxi, vliegende auto) groter dan bij goederenvervoer.

Een ander belangrijk punt bij de acceptatie van drones zou het schenden van de privacy kunnen zijn, 
omdat drones zijn uitgerust met camera’s en ‘van bovenaf iedereen kunnen zien’. Daarnaast zou de angst 
voor het gebruik door criminelen een rol kunnen spelen bij de acceptatie.

Bij de grotere passagiers- en transportvliegtuigen geldt hetzelfde als voor de drones, met uitzondering 
van de landingsbanen. In tegenstelling tot de drones hebben vliegtuigen een landingsbaan nodig,  
waardoor ze niet op alle plekken kunnen opstijgen en landen.

Maakindustrie
De ontwikkeling van drones betreft vooralsnog vooral kleine varianten die worden gebruikt in de  
consumentenmarkt en voor inspectie-, bewakings- en monitoringsdoeleinden (IenW, 2018a) en klein  
pakketvervoer. Grotere drones die geschikt zijn om één of enkele personen en wat grotere  
hoeveelheden goederen te vervoeren, worden in mindere mate ontwikkeld (De Lange et al., 2017;  
zie ook www.TransportUp.com). Het gaat hier anno 2018 in Europa om 1,5 miljoen consumentendrones, 
10.000 drones voor professioneel gebruik door bedrijven en overheden en circa 1.000 drones voor  
militair gebruik. De Europese onderzoeksorganisatie SESAR Joint Undertaking voorziet een potentiële 
markt van 400.000 drones voor professioneel gebruik vooral in de landbouw- en infrastructuursector 
(verkeersmanagement, verkeerstellingen, crisis en incidentmanagement; IenW, 2018a). Verder schat 
SESAR dat in 2035 ca. 70.000 drones pakketten zullen bezorgen; dit komt overeen met 1-1,5 % van  
alle te bezorgen pakketten (De Lange et al., 2017).

Het transport van mensen en goederen via drones zal naar verwachting maar een klein deel uitmaken 
van het totale transport van goederen en personen via verschillende modaliteiten (De Lange et al., 2017). 
Voor personenvervoer gaat het om de grotere en duurdere drones, die moeten concurreren met de auto.
Voor kleinere drones zijn de weersomstandigheden van belang. Temperatuur (effect op batterijen), neerslag, 
vocht (mist) en wind (afwijken van de uitgezette koers) kunnen het drones bemoeilijken om veilig en op 
tijd hun eindbestemming te halen. Met betrekking tot de grotere passagiers- en transportvliegtuigen zijn 
de ontwikkelingen in de maakindustrie beperkt tot verbeteringen van de automatische piloot.
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Overheid
Volgens de wet is het nu nog niet mogelijk overal en onbemand te vliegen of personen en grotere  
hoeveelheden goederen (dan pakketjes) onbemand te laten vliegen. Daarnaast zal een deel van de  
(grotere) drones gebruik maken van het gecontroleerde luchtruim. Dat moet daarvoor geschikt worden 
gemaakt (IenW, 2018a). 

Het luchtruim bestaat uit een ongecontroleerd deel en een door de luchtverkeersleiding gecontroleerd 
deel. Het ongecontroleerde deel betreft vooral de lagere luchtlagen, het gecontroleerde deel de hogere 
luchtlagen en de omgeving van civiele en militaire luchthavens. Kleine drones zullen vooral het onge-
controleerde deel gebruiken, grote drones mogelijk ook het gecontroleerde deel. Dat betekent dat het  
luchtruim geschikt moet worden gemaakt om grote aantallen onbemande vliegtuigen veilig te kunnen 
laten vliegen. Hiertoe wordt U-space ontwikkeld: een digitaal systeem dat de coördinatie van drones in 
het luchtruim mogelijk maakt, inclusief de gebieden waar drones niet mogen vliegen.

De kans op het gebruik van alternatieve brandstoffen die de traditionele kerosine vervangen, is voor 
(kleine) drones groter dan voor grote luchtvaartuigen. De capaciteit van bijvoorbeeld de huidige generatie 
batterijen die grote drones elektrisch laten vliegen, is nog te klein, al is de verwachting dat de industrie de 
batterijcapaciteit in de toekomst zal vergroten (De Lange et al., 2017). Dat betekent dat het gebruik van 
alternatieve brandstoffen (elektriciteit) bij kleinere drones vaker kan worden toegepast, met minder 
emissies tot gevolg dan bij het gebruik van kerosine.

4.3.5  Scheepvaart

Consument en transportsector
Het transport van goederen met autonome schepen kan goedkoper dan met traditionele schepen.  
De aanschaf van autonome schepen is weliswaar duurder door onder andere de kosten van nieuwe  
navigatie- en computersystemen, camera’s enzovoort, maar de personeelskosten voor kleinere schepen 
bedragen ongeveer een derde van de totale transportkosten (Smart Port, 2019; Saarni et al., 2018) en 
komen bij volledig autonome schepen te vervallen. Overigens zijn de relatieve personeelskosten voor 
bijvoorbeeld grote zeeschepen veel lager en daar is de winst van autonome schepen ook minder  
(interview expert). Per saldo maken autonome schepen het transport volgens de sector ongeveer 20%  
goedkoper (Eloranta z.j.), maar onderbouwende cijfers ontbreken (expertinterview). Voor de transporteur 
levert dit wel een voordeel op. Voor de consument daarentegen is het voordeel beperkt, ook al zouden 
de goedkopere transportkosten worden doorberekend in de productkosten. De transportkosten maken 
immers maar een klein deel uit van de totale productkosten. 

Met de data die nodig zijn om autonome schepen te kunnen laten varen, kan nauwkeuriger worden 
ingespeeld op lokale omstandigheden, zoals het weer, de opening van bruggen en sluizen, drukte in 
havens enzovoort. Hierdoor verloopt het transport betrouwbaarder en mogelijk efficiënter en zijn  
laad- en lostijden gunstiger, waardoor goederen niet onnodig lang (en kostbaar) hoeven worden  
opgeslagen. Het kan ook betekenen dat de vaarsnelheid kan worden aangepast. Met name langzamer 
varen levert een grote kostenbesparing op: een 30% lagere snelheid leidt tot 50% minder brandstof-
verbruik (EC, 2016). Bijkomend voordeel van minder brandstofverbruik is dat de emissies lager zijn, 
waardoor het milieu minder wordt belast.

De acceptatie van autonome schepen zal vooral afhangen van de kosten, daarna van de voorspelde 
vermindering van het aantal ongelukken, de bereidheid om data te delen zonder de eigen concurrentie-
positie in gevaar te brengen en van wetgeving waarin de aansprakelijkheid bij ongelukken is vastgelegd 
(Rolls Royce, 2016).
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Maakindustrie
Bij autonome schepen is het belangrijk onderscheid te maken tussen zeeschepen, short-seaschepen, 
binnenvaartschepen en specials (zoals meetschepen). Zij verschillen in de ruimte die ze hebben om te 
navigeren (op zee is dit makkelijker dan in een rivier) en de tijd om in het geval van schade naar een 
haven te varen (bij zeeschepen is die langer dan bij de binnenvaart).

De ontwikkeling van autonome schepen is van recente datum en gestart met het Europese Maritime 
Unmanned Navigation through Intelligence in Networks (MUNIN) project uit 2012. Sinds 2012 investeren 
universiteiten en bedrijven in Scandinavië in autonome schepen. Vergeleken met de auto-industrie zijn 
de investeringen in autonome schepen klein en volgens deskundigen (expertinterview) is een groot deel 
van de promotie van autonome schepen te zien als public relations en is er sprake van een hype.  
Rolls Royce heeft een state-of–the art onderzoeksfaciliteit opgericht in Turku, Finland en is samen-
werkingsverbanden aangegaan met het Noorse DNV-GL (’s werelds grootste bedrijf voor de certificering 
van schepen) en de Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in Trondheim, met het 
gebied rond Trondheim als testgebied. In het project Advanced Autonomous Waterborne Applications 
Initiative (AAWA), geleid door Rolls Royce in samenwerking met DNV-GL, worden de technische  
ontwikkelingen, veiligheid, juridische en economische aspecten en de sociale acceptatie van autonome 
schepen onderzocht. In Nederland werkt het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions 
bijvoorbeeld samen met het Amerikaanse Massachusetts Institute of Technology in het project Roboat 
aan schepen in een stedelijke omgeving. De kosten zijn de belangrijkste overweging bij de ontwikkeling 
van autonome schepen (website DNV-GL). 

De maakindustrie ervaart veel belemmerende maar soms ook stimulerende krachten bij de ontwikkeling 
van autonome schepen. Deze zijn van diverse aard:
• Zo is de relatie tussen mens en schip anders dan die tussen mens en auto en mens en vliegtuig.  

Bij auto’s en vliegtuigen is de voornaamste taak van de mens om te sturen, bij een schip is – anders 
dan bij de auto en het vliegtuig – het onderhoud tijdens de reis een belangrijke taak van de mens.  
Veel technische problemen zouden bij autonome schepen moeilijk detecteerbaar en al helemaal 
moeilijk oplosbaar zijn zonder bemanning: veel mondelinge communicatie tussen de bemanningsleden 
op een schip is noodzakelijk (expertinterview). De vraag is ook wat je ermee opschiet om een persoon 
van boord te halen als er aan wal nog steeds iemand nodig is die alles in de gaten houdt.  
Hooguit scheelt het iets als die persoon aan de wal meerdere schepen onder zijn hoede heeft.

• Bovendien kan voor de verwerking van grote hoeveelheden data op autonome schepen een  
breedbandverbinding nodig zijn en die bestaat niet midden op zee. Daar is men nog afhankelijk  
van satellietcommunicatie. Het gaat dan vooral om data die nodig is voor communicatie tussen  
wal en schip.

• Verder dient rekening te worden gehouden met de tijd die het duurt voordat schepen in een haven 
kunnen zijn om reparaties uit te laten voeren. Voor schepen midden op zee is dat een groter probleem 
dan voor de binnenvaart. Bij zeeschepen vindt reparatie dan ook vaak plaats tijdens de reis;  
binnenvaartschepen kunnen doorgaans binnen 2 à 3 uur een haven aandoen.

• De maritieme sector kent een conservatieve cultuur, waar de belangstelling voor digitalisering pas  
laat op gang kwam en waar men nog veel vast houdt aan ‘ouderwetse’ communicatiemiddelen.  
De zee- en binnenvaart lopen op het gebied van digitalisering achter op de auto en de luchtvaart. 
Daarbij loopt de binnenvaart weer achter op de zeevaart. Dat betekent dat de zee- en binnenvaart 
geen sterke driver kennen om de maakindustrie aan te zetten tot innovaties, zoals autonome schepen.

• Daarnaast kennen schepen een lange levensduur (zeeschepen ongeveer 25 jaar en binnenvaartschepen 
tot wel 70 jaar). Hierdoor duurt het lang voordat het rendabel wordt om nieuwe (autonome) schepen 
te bouwen. Er hoeft echter niet altijd gewacht te worden met het verbeteren en digitaliseren van een 
schip totdat de romp van een schip afgeschreven is. Al eerder kunnen onderdelen vervangen worden 
(het zogenaamde retrofitten). Dat gebeurt al bij de vervanging van dieselmotoren, maar kan ook 
gelden voor de vervanging van analoge door digitale systemen.

• Tot nog toe is weinig werk verricht op het gebied van verantwoordelijkheden en juridische  
aansprakelijkheid in het geval van ongelukken met autonome schepen. 
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• Behoud van de concurrentiepositie, de kans op inbreken in digitale systemen en piraterij zijn onder-
werpen die leiden tot een lage bereidheid om data te delen. Dat geldt voor de binnenvaart nog meer 
dan voor de zeevaart. Doordat de binnenvaart grotendeels bestaat uit kleine (familie)bedrijven, een 
slechte brancheorganisatiegraad en lage winstmarges, is het (te) kostbaar om te investeren in nieuwe 
technologieën (AEF, 2018).

• Voor verladers zijn de thema’s veiligheid en duurzaamheid geen belangrijke thema’s, omdat die extra 
kosten met zich mee brengen. Ze zijn daarmee ook geen drivers om over te stappen op ‘smart ships’. 
De voornaamste driver is kostenreductie.

• De binnenvaartsector vergrijst snel en is weinig populair onder scholieren. Dit betekent krapte op de 
arbeidsmarkt. In 2025 heeft de sector naar verwachting ongeveer 150.000 extra werknemers nodig 
(Smart Port, 2019). Dit tekort zou kunnen worden ondervangen door smart ships in te zetten.

• Voor de binnenvaart moet misschien nog wel worden bedacht dat deze vooral de  
Noordwest-Europese landen betreft (achtereenvolgens Nederland, Duitsland, België en Frankrijk)  
en nauwelijks de andere EU-landen. Er is dus sprake van een kleine Europese markt (AEF, 2018).  
Hierdoor is het maar de vraag of een goede businesscase kan worden gemaakt voor autonoom varen.  
Daarentegen zijn de relatieve bemanningskosten in de binnenvaart veel hoger dan bijvoorbeeld in  
de zeevaart en is met besparing hierop meer rendement te behalen.

Overheid
Het internationale karakter van de zeevaart betekent dat veel landen (binnen IMO-verband voor de  
zeevaart, binnen de Centrale Commissie voor de Rijnvaart voor de binnenvaart) meebeslissen over  
wijziging van bestaande wet- en regelgeving en te nemen maatregelen. Dit heeft tot gevolg dat besluit-
vorming lang duurt. Eén van de belangrijkste struikelblokken hierbij zijn de (on)mogelijkheden om zonder 
bemanning te varen (Erasmus School of LAW, 2019).

Autonome schepen bieden beter te controleren mogelijkheden (schippers willen meestal zo snel mogelijk 
van herkomst naar bestemming) om langzamer te varen, met lagere emissies tot gevolg. Hierdoor zouden 
autonome schepen bij kunnen dragen aan de verantwoordelijkheden die landen hebben om inter-
nationaal gemaakte afspraken na te komen om de emissies te verlagen.
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5.  Indicatoren voor  
het monitoren van  
de transitie naar  
autonoom vervoer

5.1  Inleiding

In dit hoofdstuk beschrijven we per vervoerwijze belangrijke monitoringsindicatoren die een beeld geven 
van de transitie naar een mogelijke toekomst met autonoom vervoer. We gaan achtereenvolgens in op 
het wegverkeer (paragraaf 5.2), het railverkeer (paragraaf 5.3),de luchtvaart (paragraaf 5.4) en de scheep-
vaart (paragraaf 5.5). In elke paragraaf zijn de indicatoren onderverdeeld naar drie hoofdgroepen  
(zie ook hoofdstuk 4):
• Technisch;
• Niet-technisch: 

- Acceptatie en menselijke factoren;
- Wet- en regelgeving;
- Standaardisatie en harmonisatie;
- Businessmodellen;

• Verkoop en gebruik. 

Binnen elk van deze hoofdindicatoren identificeren we een vaak nog aantal deelindicatoren waarop 
ontwikkelingen kunnen worden gemonitord (zie ook de aanpak beschreven in paragraaf 1.2). Aan het 
eind van elke paragraaf staat een samenvattend overzicht van de belangrijkste bronnen die met elkaar 
een beeld geven van de stand van zaken op de verschillende hoofdthema’s. Dit beeld vullen we aan met 
een tabel met suggesties voor meer specifiek te raadplegen bronnen per hoofdindicator. We beogen niet 
om volledig te zijn met de bronnen. Dat is ook onmogelijk gegeven de grote hoeveelheid aan publicaties, 
projecten en initiatieven op het gebied van autonoom vervoer. De beschreven bronnen bieden echter een 
goed inzicht in de ontwikkelingen en stand van zaken op de verschillende gebieden.

5.2  Wegverkeer

Autonoom wegvervoer kan worden onderverdeeld naar autonome auto’s, autonome vrachtauto’s en 
autonome bussen/shuttles (ERTRAC, 2019). We maken in deze paragraaf geen expliciet onderscheid 
tussen soorten van autonoom wegvervoer, tenzij we dit expliciet aangeven. 
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5.2.1  Technische indicatoren

Inleiding en stand van zaken
Op dit moment zijn verschillende niveau 1-systemen (bestuurderondersteunend) concreet beschikbaar 
(TRL 9), zoals ‘adaptive cruise control’ (ACC) en parkeerhulpsystemen. Voor het monitoren van de  
verkoop en penetratie van deze systemen verwijzen we naar paragraaf 5.2.3. Daarnaast zijn meer 
geavanceerde niveau 2-systemen steeds vaker (als meerprijsoptie) beschikbaar op premiummodellen. 
Een voorbeeld is de fileassistent, die het rijden in de file ondersteunt en vergemakkelijkt.

Vanaf niveau 3 neemt het automatische systeem (Automatic Driving System) binnen een bepaald  
‘operational design domain’ (ODD) de taken van de bestuurder over. Hij/zij moet daarbij nog kunnen 
ingrijpen indien het systeem daarom vraagt (‘fallback ready user’). Niveau 3-systemen, waarbij een auto 
op de snelweg alle taken van de bestuurder kan overnemen, bevinden zich in de pilotfase (TRL 7).  
De techniek kan op dit vlak veel, maar de bestuurder moet het systeem nog ‘overzien’; dergelijke systemen 
zijn dus niet marktrijp (niveau 9), tenzij het gaat om toepassingen op specifieke lijnen (‘zeer beperkt ODD’), 
zoals het gebruik van shuttles in de ‘last mile’. 

De stand van de techniek is een cruciale factor om in de gaten te houden. Een autonome auto bestaat uit 
vele technische deelsystemen, die allemaal een eigen ontwikkelingssnelheid hebben. Zo zijn er verschillende 
typen sensoren (ultrasone sensoren, verschillende typen camera’s, radar, LiDAR), technieken om de 
plaats van het voertuig te bepalen, gedetailleerde HD-kaarten en software (FEV Consulting, 2019),  
enzovoort. Ook is het denkbaar dat voertuigen onderling communiceren (‘vehicle-to-vehicle’, V2V) en 
met de infrastructuur (‘vehicle-to-infrastructure’, V2I, en ‘vehicle-to-cloud’, V2C). Zo kunnen ze inspelen 
op de verkeerssituatie en het verkeersmanagement. Ook voor deze V2V-, V2I- en V2C-communicatie 
bestaan verschillende technieken en benaderingen, elk met hun eigen voor- en nadelen en transitiepaden. 
Denk bijvoorbeeld aan verschillen tussen short-range- (WiFi-P) of long-rangecommunicatie (5G). 

In deze studie richten we ons vooral op de functionaliteiten van autonome voertuigen, zonder daarbij af 
te dalen naar het niveau van de individuele technieken die tezamen het niveau van autonomie bepalen. 

We onderscheiden bij het wegverkeer de volgende technische deelgebieden waarop we de  
ontwikkelingen volgen: 
• Het niveau van autonomie in combinatie met de marktrijpheid (TRL);
• De afbakening van het gebied waar en de omstandigheden waaronder voertuigen autonoom  

kunnen rijden (ODD); 
• Ontwikkelingen rondom de interactie tussen voertuig en infrastructuur (fysiek en digitaal).

Niveau van autonomie en marktrijpheid (TRL) 
Bij autonoom rijden worden vijf niveaus van autonomie onderscheiden. Deze niveaus zeggen iets over 
hoe ver de techniek is en welke rol de bestuurder nog heeft. Op dit moment zijn niveau 2-systemen al op 
de markt. Denk hierbij aan systemen die tijdens het filerijden rijtaken overnemen, maar waarbij de 
bestuurder nog zelf verantwoordelijk is en overzicht moet houden. 

Om gevoel voor de snelheid van de transitie naar autonoom vervoer te krijgen is het van belang om niet 
alleen het niveau van autonomie in de gaten te houden, maar tegelijkertijd ook de mate waarin de 
techno logie marktrijp is (zie ook paragraaf 2.3 en 2.4). Hiertoe kan gebruik worden gemaakt van de 
negen TRL-niveaus (‘Technology Readiness’). Vanaf niveau 7 worden prototypes gedemonstreerd in de  
operationale/gebruikersomgeving en niet alleen in een (gecontroleerde) testomgeving. Bij niveau 9 is er 
sprake van een productie-/marktrijpe techniek. De ontwikkeling van het niveau van autonomie in  
combinatie met het TRL-niveau kan worden gemonitord via de ‘Connected Automated Driving Roadmap’ 
die ERTRAC periodiek uitbrengt (zie ook paragraaf 5.2.4 voor meer informatie).
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Gebiedsafbakening25/-grenzen (ODD)
Het ODD speelt een rol bij de autonomieniveaus 1 tot en met 4. Het geeft aan binnen welk gebied en 
binnen welke grenzen een auto bepaalde autonome taken kan uitvoeren (zie figuur 5.1). Dat er opeens 
een niveau 4-auto op de markt komt die op alle snelwegen volledig autonoom kan gaan rijden, is niet 
realistisch. Een evolutionair proces waarbij eerst delen van de (snel)weg worden aangemerkt als ‘auto-
nome zone’, is meer waarschijnlijk. Belangrijke ontwikkelingen en uitdagingen die daarbij kunnen  
worden gemonitord, zijn:
• Het gedrag binnen het ODD;
• De transitie van controle (TOC) van autonome taak binnen ODD naar de rol van de bestuurder  

daarbuiten. 

Bij het eerste punt gaat het om het in de gaten houden van het gedrag van het voertuig binnen de  
geldende (verkeers)regels, en de interactie met het overige verkeer, zowel autonoom als niet-autonoom. 
Voorbeelden daarvan zijn het monitoren van de verkeersveiligheid (meer of minder ongevallen) en van 
de doorstroming (meer of minder reistijdverlies) op wegdelen binnen het ODD. Er zijn geen (data) 
bronnen bekend waarmee dit momenteel kan worden gemonitord. Hiertoe zou een apart monitorings-
systeem kunnen/moeten worden opgezet.

Ook de overgang van het gedeelte waar autonoom wordt gereden en waar de bestuurder weer zelf moet 
overnemen, is een belangrijk aandachtspunt. Dit kan bijvoorbeeld door inzichten uit het MEDIATOR-
project (‘MEdiating between Driver and Intelligent Automated Transport systems on Our Roads’) te volgen 
(zie paragraaf 5.2.2.1 voor meer informatie). Hoe kan deze overgang veilig verlopen? Is er een ‘transitie-
zone’ nodig (zie ook Tillema et al., 2015)? En hoe lang moet een sectie waar autonoom kan worden gereden, 
minimaal zijn? Als een bepaalde weg uit vele korte autonome secties bestaat en er meerdere malen moet 
worden overgeschakeld van autonoom naar manueel rijden, dan is de maatschappelijke meerwaarde 
hiervan onduidelijk. Het is in ieder geval belangrijk om in de gaten te houden wat dit betekent voor de 
verkeersveiligheid (Goudappel Coffeng, 2018). Daarbij kan het volgens één van de geïnterviewde experts 
leerzaam zijn om specifiek te kijken naar de ‘edge cases’, zoals vreemde ongelukken of incidenten, omdat 
juist daar veel van kan worden geleerd.

25   In het vervolg gebruiken we ook het Nederlandse woord ‘gebiedsafbakening’ als aanduiding voor ODD, ook al gaat  
het in feite dus om een bredere scope (bijvoorbeeld ook tijd, snelheids-, verkeersgerelateerde en klimatologische 
omstandigheden).
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Storyline ODD Framework 
 
A 
Driver leaves home tot drive to work. First mile is driven 
manually. 
 
B 
... gives control to vehicle (ToC) and continues the trip in 
automated mode. Does something else with the freed up 
time, like reading email, posting on instagram or  
drinking coffee.  
 
C1 
During the trip vehicle encounters temporary lane 
markings, vehicle is confused and ODD ends. Driver needs 
to take over control (ToC). 
D1 
Conditions back to normal, ODD is available again, driver 
gives back control (ToC). 
 
C2 
During the trip vehicle has to merge in heavy mixed traffic, 
vehicle can’t handle the situation and ODD ends. Driver 
needs to take control (ToC). 
D2 
Conditions back to normal, ODD is available again, driver 
gives back control (ToC). 
 
C3 
During the trip a heavy rain shower occurs vehicle can’t 
handle the situation and ODD ends. Driver needs tot take 
over control (ToC). 
D3  
Conditions back to normal, ODD is available again, driver 
gives back control (ToC). 
 
E 
Vehicle approaches the exit and driver prepares to take 
back control (ToC) and drives last mile manually to 
destination. 

Limeted ODD

Al
w

ay
s &

 a
ll 

co
nd

iti
on

s

first mile last mile

Figuur 5.1:  Verhaallijn ODD-framework. Bron: EC (2019).

Ontwikkelingen rondom de interactie tussen voertuig en infrastructuur (fysiek en digitaal)
Autonoom rijden is deels afhankelijk van de infrastructuur, zowel de fysieke als de digitale infrastructuur, 
die zorgt voor de communicatie tussen voertuigen en met verkeersmanagementsystemen (V2I en V2C). 
Net als bij de niveaus voor autonoom rijden wordt momenteel gewerkt aan een classificatieschema voor 
infrastructuur (ERTRAC, 2019). In het kader van het EU-project INFRAMIX worden zogenoemde ISAD-
niveaus (‘Infrastructure Support Levels for Automated Driving’) ontwikkeld. Deze kunnen worden toegepast 
op delen van het wegennetwerk om aan te duiden in hoeverre een weg klaar is voor autonoom rijden.26 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar conventionele en digitale infrastructuur (ERTRAC, 2019).  
Het is van belang om deze ontwikkeling in de richting van classificatie te volgen.

Wat een transitie naar autonoom wegvervoer precies van de fysieke en digitale infrastructuur vraagt, is 
nog niet duidelijk. Hetzelfde geldt voor de timing van infrastructurele ingrepen. RHDHV en TNO (2016) 
stellen dat het wegontwerp binnen 0-7 jaar niet fundamenteel hoeft te veranderen. Een voorbeeld daarvan 
is de rijstrookbreedte, die naar verwachting niet verandert zolang er zowel autonome als niet-autonome 
voertuigen rondrijden. 

Naast het wegontwerp en de wegmarkering maken ook de bebording en de dynamische signalering 
(matrixborden, dynamische route-informatiepanelen – DRIPs – en intelligente verkeersregelinstallaties 
– iVRI’s) onderdeel uit van de fysieke infrastructuur (Goudappel Coffeng, 2018). Bij digitale infrastructuur 
gaat het om bijoorbeeld digitale kaarten, verkeersinformatie, mobiele communicatie en plaatsbepaling 
van het voertuig (Goudappel Coffeng, 2018). Naast het in de gaten houden van ontwikkelingen op deze 
aspecten is het volgens een geïnterviewde expert van belang om ontwikkelingen op het gebied van  
geofencing te monitoren. Hiermee kan via digitale technieken worden bepaald binnen welk gebied (ODD) 
een bepaalde autonome techniek al dan niet werkt.

26  www.ec.europa.eu/inea/en/horizon-2020/projects/h2020-transport/automated-road-transport/inframix

highway
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Een ontwikkeling die op een ‘hoger abstractieniveau’ in de gaten moet worden gehouden, is de manier 
waarop de industrie en overheden tot afspraken komen over infrastructurele benodigdheden (zie ook 
paragraaf 5.2.2.3). In één van de expertinterviews kwam naar voren dat veel wordt gesproken over  
connectiviteit met het oog op verkeersmanagement en communicatie tussen voertuigen. Tegelijkertijd 
wordt connectiviteit nu vooral door ‘original equipment manufacturers’ (OEM’s; automobielfabrikanten) 
gebruikt om voertuigdata uit te lezen voor kwaliteitsverbeteringen. Het is belangrijk om te monitoren of 
en wanneer V2V- en V2I-toepassingen in de praktijk een vlucht nemen. 

Bronnen om in de gaten te houden
Hier beschrijven we de bronnen die gezamenlijk een beeld geven van de ontwikkelingen op het gebied 
van de drie technische deelgebieden die hiervoor zijn beschreven. We maken daarbij geen specifiek 
onderscheid meer naar deze drie samenhangende deelgebieden.

De technologische ontwikkelingen kunnen worden gevolgd door periodiek de ‘Connected Automated 
Driving Roadmap’ van ERTRAC te lezen (zie ook paragraaf 5.2.4). Ook kan hierin een beeld worden  
verkregen van de mate waarin en het moment waarop V2V- en V2I-toepassingen in de praktijk een 
vlucht lijken te nemen (ERTRAC, 2019). Daarnaast zijn er verschillende pilotprojecten op het gebied van 
niveau 3 en hoger. Voorbeelden van belangrijke projecten en initiatieven om in de gaten te houden zijn:
• Het Europese project L3 pilot Driving Automation27, waarbij de Rijksdienst Wegverkeer (RDW) 

betrokken is. Binnen dit project, dat van 2017 tot en met 2020 loopt, worden in 11 Europese landen 
grootschalige (1.000 testrijders en 100 voertuigen) pilottesten uitgevoerd  
met niveau 3- en niveau 4-systemen.

• Het project Interregional Automated Transport (I-AT), waarin partners uit het Nederlands-Duitse 
grensgebied onderzoek doen naar pilots met zelfrijdende shuttles bij Weeze Airport, in Ede en op 
het traject tussen Aken en Vaals.28 

• Het Europese C-MobILE project29 (Accelerating C-ITS Mobility Innovation and depLoyment in 
Europe) richt zich op het in de praktijk testen van intelligente transportsystemen (C-ITS)  
en - diensten. Met het oog op ontwikkelingen in de communicatie tussen voertuigen en tussen 
voertuien en infrastructuur is het interessant om dit onderzoek (looptijd 2017-2020) te volgen. 
Vanuit Nederland zijn onder andere de gemeenten Eindhoven en Helmond, de TU Eindhoven, TNO 
en TomTom aangesloten.

• Het Researchlab Automated Driving Delft (RADD) is een testlaboratorium op de campus van de TU 
Delft. Hier vinden experimenten plaats met automatisch vervoer. Initiatiefnemers van het RADD zijn 
de TU Delft, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de gemeente Delft en de  
provincie Zuid-Holland.30

• Het SPACE-project31 is een project dat zich richt op autonome deelvoertuigen in de steden. Het 
project wordt getrokken door de International Association of Public Transport (UITP), een wereldwijde 
non-profitorganisatie voor onder andere overheden en exploitanten van openbaar vervoer. SPACE 
heeft vier doelen: 1) het bepalen van de impacts van autonoom vervoer op de openbare weg; 2)  
de ontwikkeling van operationele concepten en businessmodellen; 3) het ontwikkelen van een 
geharmoniseerd raamwerk voor het veilig toepassen van autonoom vervoer; 4) het in kaart brengen 
van pilots op het gebied van autonoom vervoer op de openbare weg en initiatieven die wereldwijd 
plaatsvinden. Met betrekking tot het laatste punt wordt op de projectwebsite een kaart bijgehouden 
van plekken in de wereld waar pilots plaatsvinden.32 Vanuit Nederland zijn partijen als het GVB 
(Amsterdam), VDL (bus & coach) en de TU Delft betrokken.

27  www.l3pilot.eu/about/
28  www.i-at.nl/iatnl/Projecten-I-AT
29  www.c-mobile-project.eu/partnership-section/
30  www.raddelft.nl/over-radd/
31  www.space.uitp.org/about
32  www.space.uitp.org/initiatives
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5.2.2  Niet-technische indicatoren

5.2.2.1  Acceptatie en menselijke factoren

Inleiding en stand van zaken
Naast de technologische ontwikkeling speelt de mens een cruciale rol bij de transitie in de richting van 
een toekomst met meer autonoom vervoer. Bij de onderzoeken naar acceptatie moeten mensen zich 
meestal indenken dat autonoom rijden mogelijk is en krijgen ze de vraag hoe ze hier tegen aankijken 
(stated preference). Er zijn indicaties dat de acceptatie hoger is onder mannen dan onder vrouwen, en hoger 
onder jongeren dan onder ouderen (AAA, 2016). Ook wordt een hogere acceptatie van bestuurderonder-
steunende technieken (niveau 1-2) gemeten onder gebruikers ten opzichte van niet-gebruikers (AAA, 
2016). Culturele verschillen zijn er ook. Zo is de acceptatie van autonome voertuigen in China hoger dan 
in westerse landen zoals de VS en Duitsland (McKinsey and Company, 2017). Een belangrijk beeld dat 
naar voren komt, is dat de acceptatie afneemt naarmate meer rijtaken door de techniek worden over-
genomen. Zo beschrijft AAA (2016) dat 75% van de Amerikanen bang zou zijn om te worden rondgereden 
in een autonome auto. Bloomberg Philanthropies (2017) rapporteert verder dat een Duitse survey uit 
2014 laat zien dat een meerderheid van de mensen aangeeft niet de complete controle aan de techniek 
te willen overdragen.

Over de rol van de menselijke verantwoordelijkheid in het systeem zijn weinig concrete data uit  
praktijkpilots publiek beschikbaar. We weten weinig over hoe vaak het in testen goed of fout gaat en  
hoe we dit kunnen herleiden (‘tracking and tracing’). Gegeven de technologische mogelijkheden bepaalt 
de maatschappij, en dus de mens, hoe er met technologie wordt omgaan. Dat is afhankelijk van hoe de 
interactie tussen mens en techniek verloopt en van ethische aspecten. Belangrijke deelindicatoren die in 
de literatuur en in de expertinterviews naar voren komen, en waarvan ontwikkelingen kunnen worden 
gevolgd, zijn:
• De acceptatie van de (potentiële) gebruiker en de brede maatschappij;
• De menselijke verantwoordelijkheid en ethische aspecten.

Acceptatie van de (potentiële) gebruiker en de brede maatschappij
Er is veel onderzoek gedaan naar de acceptatie van autonoom rijden (zie paragraaf 4.3.1). Volgens een 
geïnterviewde expert zou het niet alleen goed zijn om dergelijke studies bij te houden, maar ook om een 
volgende stap te zetten door de acceptatie in de praktijk te monitoren, bijvoorbeeld tijdens concrete 
praktijkpilots (zie bijvoorbeeld Salonen & Haavisto, 2019). Specifiek werd hierbij de Parkshuttle  
(generatie 3) genoemd, die nu autonoom op een vrij liggende baan rijdt tussen Kralingse Zoom en  
Rivium. Vanaf 2020 gaat deze shuttle deels in gemengd verkeer rijden (zie figuur 5.2). Hier zou de acceptatie 
van autonoom rijden in de praktijk kunnen worden gemeten in een situatie waar ook interactie plaats-
vindt met ander verkeer. Onbekend is of daar een dergelijke ‘acceptatiemonitor’ wordt uitgevoerd.
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Figuur 5.2:  Park shuttle II Rivium (2006-2019).

Menselijke verantwoordelijkheid en ethische aspecten
Een andere belangrijke indicator om in de gaten te houden is de menselijke verantwoordelijkheid in het 
systeem. Dit kwam in de expertinterviews naar voren als cruciaal thema voor de verdere ontwikkeling 
van zelfrijdende voertuigen. Een vraag die centraal staat, is wanneer en hoe de mens kan en moet ingrijpen 
als iets mis gaat. Het aspect van menselijke verantwoordelijkheid is tegelijkertijd een belangrijk ethisch 
vraagstuk. Zijn er bijvoorbeeld ‘responsibility gaps’, waarbij ongelukken gebeuren waarvoor uiteindelijk 
niemand verantwoordelijk of aansprakelijk kan worden gehouden omdat het proces dat tot het ongeluk 
heeft geleid, onvoorspelbaar of ondoorzichtig is? Ook het concept ‘meaningful human control’33 speelt 
daarbij een rol (Santoni de Sio & Van den Hoven, 2018). Het is belangrijk ontwikkelingen in het denken 
over dergelijke ethische aspecten in de gaten te houden. 

Bronnen om in de gaten te houden
Rondom de acceptatie van autonoom rijden is, zoals beschreven, al veel onderzoek gedaan (zie paragraaf 
4.3.1). Er is echter geen initiatief of studie bekend die de acceptatie periodiek monitort. Ook over de rol 
van de menselijke verantwoordelijkheid in het systeem zijn weinig concrete data uit praktijkpilots publiek 
beschikbaar. We weten weinig over hoe vaak het nu in testen goed of fout gaat en hoe we dit kunnen 
herleiden (‘tracking and tracing34’). Een interessante bron die hier enig inzicht in geeft, is het zogenoemde 
jaarlijkse ‘Disengagement Report’ van het ministerie van Transport van de staat Californië. Bedrijven die 

33   Meaningful human control richt zich op het principe dat mensen, en niet computers en hun algoritmes, uiteindelijk 
controle moeten houden. De mens is dus moreel verantwoordelijk voor relevante beslissingen  
(Santoni de Sio & Van den Hoven, 2018).

34   Bij ‘tracking’ gaat het erom dat het (autonome) systeem in lijn moet handelen met de morele redenen van de mensen die 
het systeem ontwerpen. Bij ‘tracing’ gaat het erom dat de keuzes/beslissingen van het (autonome) systeem altijd terug te 
herleiden zijn tot ten minste één mens in de hele keten van ontwerp tot daadwerkelijk gebruik  
(zie ook Santoni de Sio & Van den Hoven, 2018).
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autonome voertuigen in California testen, moeten aangeven hoe vaak de ‘bestuurder’ tijdens het  
autonoom rijden moest ingrijpen. In dit overzicht ontbreekt echter een nadere duiding van de gegevens, 
zoals het type manoeuvres dat, of het gebied waarin, is getest (bijvoorbeeld stad versus buitengebied).  
Hierdoor is een vergelijking tussen fabrikanten moeilijk te maken (zie ook The Verge, 2019).  
Daarnaast zijn de rapporten niet onafhankelijk en kunnen bedrijfsbelangen een rol spelen. 

Een interessant Europees onderzoeksproject om in de gaten te houden is het MEDIATOR-project  
(‘MEdiating between Driver and Intelligent Automated Transport systems on Our Roads’)35, dat van 2019 
tot 2023 loopt en waarvan SWOV projectleider is. Binnen dit project wordt onderzoek gedaan naar hoe 
de goede eigenschappen van de menselijke bestuurder en de autonome systemen het beste kunnen 
worden geïntegreerd. Dit is een belangrijke transitiestap naar een mogelijke toekomst met autonoom 
vervoer (zie ook Tillema et al., 2017). 

Rondom ethische aspecten van autonoom rijden wordt eveneens onderzoek verricht. Een wereldwijd 
bekend experiment is de Moral Machine36, waarin mensen hun mening geven over morele keuzes die 
autonome voertuigen kunnen maken. Op Europees niveau is recent een Horizon2020-expertgroep  
opgericht die de Europese Commissie moet adviseren op het gebied van specifieke ethische kwesties die 
bij autonoom vervoer naar voren komen.37 Het is goed om in de gaten te houden met welke adviezen 
deze werkgroep komt.

5.2.2.2 Wet- en regelgeving

Inleiding en stand van zaken
Een belangrijke ontwikkeling in Nederland is de Experimenteerwet zelfrijdende auto’s, die per 1 juli 2019 
van kracht is. Deze maakt het mogelijk om, na verkrijging van een vergunning, te experimenteren met de 
‘zelfrijdende auto’, waarbij de bestuurder zich op afstand buiten het voertuig bevindt. Sinds 2015 is het 
in Nederland mogelijk om met zelfrijdende auto’s te testen op de openbare weg, maar hierbij moest tot 
nu toe nog altijd een bestuurder in het voertuig aanwezig zijn.38 

Nederland heeft ook sterk ingezet op de regelgeving op Europees niveau. Een goed voorbeeld hiervan is 
de Declaration of Amsterdam, die tijdens het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie in 2016 
is aangenomen (IenW, 2016). Hierin hebben de lidstaten en de private sector afgesproken om wetgeving 
en beleid rondom zelfrijdende en ‘connected’ voertuigen (inclusief vrachtwagens) te harmoniseren en zo 
ook grensoverschrijdend autonoom verkeer mogelijk te maken. Op basis van de Declaration wordt periodiek 
een High Level Dialogue tussen EU-lidstaten georganiseerd. Het ministerie van Infrastructuur en  
Waterstaat is hierbij betrokken.

In het kader van de verkeersveiligheid verplicht de EU dat vanaf 2022 nieuwe veiligheidssystemen  
aanwezig zijn in nieuwe Europese voertuigen.39 Het gaat dan om systemen als ‘advanced emergency 
braking’, ‘intelligent speed assistance’ en ‘lane keeping assist’. Hierdoor neemt de penetratie van  
dergelijke systemen in het wagenpark vanaf 2022 naar verwachting snel toe.

Naast het in de gaten houden van ontwikkelingen op het gebied van de regelgeving in Nederland en op 
EU-niveau is het belangrijk om te leren van ontwikkelingen in individuele Europese lidstaten en in  
andere werelddelen.

35  www.cordis.europa.eu/project/rcn/221844/factsheet/en
36  www.moralmachine.mit.edu/
37  www.ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3659&news=1
38  www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34838_experimenteerwet
39  www.europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1793_en.htm
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Verschillen in regelgeving tussen landen/werelddelen
Wet- en regelgeving is een belangrijke voorwaarde voor het mogelijk maken en toelaten van autonome 
voertuigen op de weg. Daarom is het van belang om ontwikkelingen op dit gebied in de gaten te houden. 
Volgens één van de geïnterviewde experts is het van belang te monitoren wat er gebeurt in andere delen 
van de wereld, zoals in de VS en Azië. Hier kan het maken van regelgeving anders verlopen en Nederland 
zou hiervan kunnen leren.

Bronnen om in de gaten te houden
Een ontwikkeling om in de gaten te houden is het project waarin wordt gewerkt aan een zogenoemd 
voertuigrijbewijs. RDW, Rijkswaterstaat, RobotTUNER en CBR werken aan een methodiek om de autonome 
auto als het ware een rijexamen te laten afleggen. Daarbij wordt eerst getest in virtuele verkeerssituaties 
en vervolgens op een fysieke testbaan. Uiteindelijk volgt een rijexamen op de openbare weg.40  
Deze ontwikkeling is niet alleen belangrijk voor Nederland, maar ook voor Europa, aangezien een  
RDW-typegoedkeuring betekent dat een voertuig in heel Europa de weg op mag. Het omgekeerde  
geldt natuurlijk ook, ontwikkelingen in typegoedkeuringen door een ander EU-land zijn ook relevant  
voor Nederland en moeten daarom in de gaten worden gehouden. RDW heeft hier het meeste zicht op. 

Ook buiten Europa wordt gewerkt aan wet- en regelgeving. Daarbij ligt het voor de hand om naar de VS 
te kijken. In meerdere staten kunnen fabrikanten hun autonome voertuigen testen. Californië, waar ook 
Silicon Valley met de grote techbedrijven ligt, is het bekendste voorbeeld. Op federaal niveau (over de 
individuele staten heen) werkt de US DOT (Department of Transportation) aan het faciliteren en  
coördineren van beleid en regelgeving rondom autonoom rijden.41 Op dit moment vindt er een openbare  
consultatieronde plaats voor het plan ‘Preparing for the Future of Transportation: Automated Vehicles 
3.0’ (US DOT, 2019). Dit document geeft een beeld van de richting waarin beleid en regelgeving in  
de VS gaan.

5.2.2.3  Standaardisatie en harmonisatie

Inleiding en stand van zaken
Veel, zo niet alle autofabrikanten werken aan de ontwikkeling van autonoom rijden. Dit zijn de  
zogenoemde OEM’s. Daarnaast zijn de grote techbedrijven, zoals Google/Waymo, Uber, en mogelijk ook 
Apple, bezig met de ontwikkeling van autonome voertuigen. Naast deze grote en voor de consument 
meest zichtbare en tastbare bedrijven, zijn er bedrijven die onderdelen en technieken aan OEM’s leveren. 
Bekende voorbeelden van zogenoemde Tier 1 toeleverende bedrijven zijn Bosch, Continental, Baidu, 
Delphi en Nvidia. Naast bedrijven die zich met autonoom rijden bezighouden. zijn er tot slot ook bedrijven 
die zich juist richten op het ontwikkelen van autonome shuttles (bijvoorbeeld Navya en het Nederlandse 
2getthere) en op het ontwikkelen van autonome bussen en vrachtwagens.

Ook gaan OEM’s onderlinge samenwerkingsverbanden aan op het gebied van autonoom rijden. Om 
kosten te besparen zijn Daimler en BMW een samenwerking aangegaan om autonome technieken  
verder te standaardiseren en zo lagere kosten en schaalvergroting te kunnen realiseren (Automobiel 
Manage ment, 2019b). Ook Audi lijkt zich bij deze samenwerking te willen aansluiten.  
Het Volkswagenconcern, waarvan Audi onderdeel uitmaakt, is op het gebied van autonoom rijden juist 
weer intensief gaan samenwerken met Ford (Automobiel Management, 2019c), terwijl BMW samen met 
Toyota en de Israëlische startup Cortica een joint venture heeft opgezet om Artificial Intelligence-technologie 
verder te ontwikkelen (Automobiel Management, 2019d). Dit zijn illustraties van hoe complex de maak-
industrie in elkaar zit en de vele onderlinge verbanden en afhankelijkheden die er zijn. Voor de stand van 
zaken rondom infrastructurele benodigdheden verwijzen we naar paragraaf 5.2.1. 

40  www.cbr.nl/web/show/id=376508/langid=42
41  www.transportation.gov/AV
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Standaardisatie en harmonisatie op het gebied van autonoom vervoer zijn belangrijk. Standaardisatie 
kan ervoor zorgen dat voertuigen van verschillende merken in dezelfde ‘taal’ met elkaar kunnen  
communiceren. Daarnaast kunnen voertuigen hierdoor in verschillende landen op dezelfde wijze  
communiceren met de fysieke en digitale infrastructuur. Belangrijke deelindicatoren die mede op basis 
van de expert interviews naar voren kwamen, zijn harmonisatie en standaardisatie op het gebied van:
• Zelfrijdende technieken (bijvoorbeeld software) van fabrikanten;
• Infrastructurele benodigdheden.

Standaardisatie en harmonisatie van technieken
Deze ontwikkeling kan in de gaten worden gehouden door samenwerkingsverbanden tussen OEM’s 
(oftewel de automerken) onderling en tussen OEM’s, grote techbedrijven en toeleveranciers te volgen. 
Dit is tegelijkertijd lastig vanwege de grote dynamiek in de samenwerkingsverbanden (zie ook ‘Stand  
van zaken en bronnen’). 

Het inzicht kan het best worden verkregen door Europese onderzoeksprojecten op het vlak van standaarden 
in de gaten te houden. Hierbij zijn vaak OEM’s en toeleveranciers aangesloten. Vanuit beleidsoogpunt 
kan het daarnaast interessant zijn om in de gaten te houden hoe ver de techniek is (zie ‘techniek’,  
paragraaf 5.2.1), hoe veilig die is (zie ook ‘wet- en regelgeving’, paragraaf 5.2.2.2) en of er sprake is van 
gezonde concurrentie of dat te veel marktmacht bij één of enkele partijen komt te liggen.

Standaardisatie en harmonisatie van infrastructurele benodigdheden
Een vraag die al lange tijd speelt, is in hoeverre de auto en de infrastructuur elkaar nodig hebben om op 
een veilige manier autonoom te kunnen rijden. Automobielfabrikanten ontwikkelen autonome technieken 
en overheden zijn in het algemeen verantwoordelijk voor de infrastructuur. Een breed gedragen gedachte, 
vooral bij overheden, is dat autonoom rijden niet kan plaatsvinden zonder aanpassingen aan de fysieke en 
digitale infrastructuur. Hierbij kan het gaan om het verbeteren van de belijning (zie Goudappel Coffeng, 
2018), maar ook om de digitale infrastructuur, die communicatie tussen voertuigen onderling en tussen 
voertuigen en de infrastructuur mogelijk maakt (zie ook Tillema et al., 2017). Daarom is het belangrijk in 
de gaten te houden wat automobielfabrikanten van overheden vragen en welke standaarden zich hier 
ontwikkelen (zie ook paragraaf 5.2.1). Hier spelen ook vragen op het gebied van de communicatie-
technologie die uiteindelijk gaat worden gebruikt (bijvoorbeeld Wifi-p of 5G). 
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Bronnen om in de gaten te houden
Periodieke overzichtsstudies zoals de ‘Connected and Automated Driving Roadmap’ (ERTRAC, 2019) 
kunnen inzicht geven in ontwikkelingen rond de harmonisatie en standaardisatie op het gebied van 
autonoom rijden. Ook is het interessant om ISO-standaarden in de gaten te houden.42 Daarnaast zijn er 
interessante (EU-)projecten die verder werken aan opgaven rondom standaardisatie en waarbij  
Nederlandse partijen zijn betrokken:
• Het C-Roads platform, gefinancierd vanuit de EU, brengt landen en wegautoriteiten samen  

met als doel om C-ITS diensten in te kunnen zetten die in heel Europa werken. Nederland (via 
Rijkswaterstaat)43 is één van de betrokken kernlanden. Een belangrijk onderwerp is om tot een 
overeenkomst te komen over een algemeen C-Roads ‘infrastructuur-communicatieprofiel’. 

• Het Europese ENSEMBLE-project44 richt zich specifiek op vrachtwagenplatooning. TNO is trekker 
van dit driejarige onderzoeksconsortium, waarbij ook zes grote vrachtwagenbouwers betrokken 
zijn: DAF, Daimler, Iveco, MAN, Scania en Volvo. Een belangrijk doel van het project is dat van 
vrachtwagens van verschillende merken veilig in één platoon kunnen rijden.

• Het Europese C-MobILE project45 (Accelerating C-ITS Mobility Innovation and depLoyment in 
Europe) richt zich op het in de praktijk testen van intelligente transportsystemen (C-ITS)  
en - diensten. Met het oog op ontwikkelingen op het gebied van de communicatie tussen voertuigen 
en infrastructuur is het goed om dit onderzoek (looptijd 2017-2020) te volgen. Vanuit Nederland zijn 
onder andere de gemeenten Eindhoven en Helmond, de TU Eindhoven, TNO en TomTom aangesloten.

5.2.2.4  Businessmodellen

Inleiding en stand van zaken
De bestuurderondersteunende technieken die op de markt zijn, richten zich vooral op het verhogen van 
de veiligheid en het comfort. Het is een middel waarmee automobielfabrikanten zich van elkaar kunnen 
onderscheiden. Veel van deze technieken zijn als meerprijsoptie beschikbaar. Daarbij worden de nieuwste 
systemen vaak eerst aangeboden op premiummodellen, waarvoor ook hogere prijzen kunnen worden 
gevraagd.46 Dit is een belangrijk voorbeeld van hoe businessmodellen er nu uitzien.

Rondom de visie op autonoom rijden zijn er verschillen. Er is veel dynamiek, waarbij fabrikanten samen-
werkingen zoeken (zie ook paragaaf 5.2.4). Zo zetten bedrijven als Waymo en Uber in op zelfrijdende 
deeltaxi’s. Momenteel vindt onder de naam Waymo One47 een pilot plaats met zelfrijdende taxi’s, waarvan 
(geselecteerde) klanten al gebruik kunnen maken. Daarbij is nu voor de zekerheid nog een bestuurder 
aanwezig. Dit is een ontwikkeling om in de gaten te houden, omdat ontwikkelingen in de ‘professionele’ 
deel-/taximarkt in een ander tempo kunnen verlopen dan in de consumentenmarkt.

Als de industrie onvoldoende geld kan verdienen met de ontwikkeling en het op de markt brengen  
van autonome voertuigen, komen deze er niet. Het is daarom van belang grip te krijgen op de  
business modellen en de ontwikkelingen op dit gebied. Mede op basis van interviews met experts  
en literatuur onderzoek onderscheiden we de volgende deelindicatoren:
• Investeringen in autonoom vervoer;
• Conceptuele (en verdien)modellen fabrikanten;
• Relatie met andere ontwikkelingen.

42  Zie bijvoorbeeld: www.iso.org/committee/54706/x/catalogue/
43  www.c-roads.eu/pilots/core-members/netherlands/Partner/project/show/the-netherlands.html
44  www.platooningensemble.eu/project
45  www.c-mobile-project.eu/partnership-section/
46  Zo heeft een autopilotsysteem op een Tesla bijvoorbeeld een meerprijs van ruim 6.000 euro (september, 2019).
47  www.techcrunch.com/2018/12/05/waymo-launches-self-driving-car-service-waymo-one/
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Investeringen in autonoom vervoer
Een belangrijke graadmeter of fabrikanten inzetten op autonoom vervoer is de omvang van de  
investeringen. Daarnaast geeft het aantal patenten op het gebied van de autonomevoertuigtechniek 
enige indicatie over de interesse en inzet van marktpartijen. Beide zijn vooral vroege ’signposts’, die  
nog niet veel inzicht geven in hoe en wanneer autonome technieken op de markt komen. 

De investeringen door de maakindustrie en het aantal patenten op het vlak van autonoom vervoer worden, 
naast vele andere factoren, meegenomen in de periodiek door KPMG uitgebrachte ‘Autonomous Vehicles 
Readiness Index’ (KPMG, 2019). In dit rapport worden landen vergeleken op de mate waarin ze zijn  
voorbereid op een toekomst met autonome voertuigen (zie paragraaf 5.2.4 voor meer uitleg).

Businessmodellen fabrikanten 
Uit de interviews met experts kwam naar voren dat het van belang is businessmodellen in de gaten te 
houden waarop fabrikanten inzetten. Deze modellen kunnen verschillen en geven een beeld van welke 
kanten het opgaat. Een aantal relevante voorbeelden:
• De mens in het autonome systeem: Welke rol voorzien fabrikanten voor de mens (zie ook paragraaf 

5.2.2.1)? Moet de menselijke bestuurder/reiziger nog bepaalde taken uitvoeren (bijvoorbeeld 
bepaalde overzichtstaken)? Is het daarvoor nodig dat hij/zij in het voertuig zit? Hoeft de mens op 
den duur niks meer te doen? Welke verschillende visies bestaan hierover bij fabrikanten?

• De businesscase voor platooning: Dit lijkt vooral bij vrachtwagens een belangrijke driver te zijn voor 
autonoom vervoer maar kan in principe ook een rol spelen bij personenvervoer, bijvoorbeeld op 
snelwegen. Zetten fabrikanten in op platooning en waarom? 

• Data en privacy: Een technologiebedrijf, zoals Waymo, is niet zozeer ingesprongen in de markt van 
autonoom vervoer om auto’s te verkopen, het verdient aan (de verkoop van) software.  
Toegang tot data kan een andere belangrijke reden zijn.48 

Relatie met andere ontwikkelingen
Een belangrijke onzekerheid is in hoeverre de ontwikkeling naar autonoom vervoer wordt beïnvloed door 
ontwikkelingen en innovaties in aanpalende velden. Een aantal relevante voorbeelden:
• De relatie met elektrisch rijden: Elektrisch rijden is ook een innovatie. In hoeverre beïnvloedt deze 

ontwikkeling autonoom vervoer? Een geïnterviewde expert wijst hierbij op het feit dat de elektrische 
Nissan Leaf wereldwijd de bestverkochte auto is met autonome technieken op niveau 2.

• De relatie met deelauto’s: Worden deelauto’s eerder uitgerust met autonome technieken vanwege de 
snellere afschrijving? Zo richt Uber zich bijvoorbeeld op de ontwikkeling van autonome deelauto’s. 

48  In de uitzending van Tegenlicht over ‘De rijdende robot’ van zondag 7 april 2019 wordt ook gesproken over het concept 
van betalen met je privacy (www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2018-2019/De-rijdende-robot.html). 
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Bronnen om in de gaten te houden 
Een aantal belangrijke bronnen om in de gaten te houden zijn:
• Het jaarlijkse KPMG-rapport ‘Autonomous Vehicles Readiness Index’ (KPMG, 2019). Hierin vergelijkt 

KPMG 25 landen op vier aspecten, die zijn onderverdeeld in deelindicatoren (zie paragraaf 5.2.4).  
In deze analyse wordt mede gekeken naar de investeringen in autonome technieken en naar het 
aantal patenten dat op dit gebied zijn uitgegeven.

• In het Nederlandse SURF-STAD49 (‘Spatial and Transport impacts of Automated Driving’) wordt 
onderzoek gedaan naar verschillende bereikbaarheids- en ruimtelijke effecten van autonoom rijden. 
Het onderzoek bestaat uit zeven deelonderzoeken. Deelonderzoek 2 (‘Freight and logistics applications’) 
richt zich op toepassingen in het vrachtvervoer over de weg, specifiek op platooning. Het kijkt ook 
naar de effectiviteit van verschillende businessmodellen rondom platooning. Daarnaast worden 
binnen deelonderzoek nummer 7 (‘Use cases & demonstrators’) lessen uit bestaande pilots met 
autonoom vervoer getrokken. Daarbij wordt ook gekeken naar business cases.

• Het project Interregional Automated Transport (I-AT), waarin partners uit het Nederlands-Duitse 
grensgebied onder andere onderzoek doen naar pilots met zelfrijdende shuttles bij Weeze Airport,  
in Ede en op het traject tussen Aken en Vaals.50 Onderdeel van het project is een Living Lab waarin 
onderzoek wordt gedaan naar het verdienmodel dat aan truckplatooning is verbonden.

• Het eerder beschreven SPACE-project51 richt zich op autonome deelvoertuigen in steden.  
Eén van de op de website beschreven doelen is de ontwikkeling van operationele concepten  
en businessmodellen.

5.2.3  Verkoop en gebruik 

5.2.3.1  Verkoop en penetratie Inleiding en stand van zaken

Terwijl hogere niveaus van autonoom rijden (niveau 3 en 4) op dit moment in ontwikkeling zijn, zijn 
verschillende bestuurderondersteunende systemen met niveau 1 en 2 commercieel verkrijgbaar.  
De verkoop en penetratie van deze systemen kunnen worden gemonitord.

Bronnen om in de gaten te houden
In 2019 is in Nederland het ADAS Convenant (Advanced Driver Assistance Systems) ondertekend. Hierin 
geven zo’n 50 partijen aan zich gezamenlijk in te zetten om het “veilige gebruik van ADAS in de drie jaar 
na ondertekening van het Convenant met 20 procent te verhogen”. In dit kader monitort Rijkswaterstaat 
in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de volgende zaken:
• De marktpenetratie van verschillende ADAS-systemen die zich vooral op veiligheid en comfort 

richten (IenW, 2019d); 
• De bekendheid en het gebruik van ADAS-systemen en in-carinformatie (zie paragraaf 5.2.3.2).

Uit de monitor van de marktpenetratie blijkt onder meer dat het veel tijd kost voordat nieuwe technologieën 
in Nederlandse auto’s terecht komen. Zo lag de penetratiegraad van adaptive cruise control (ACC) in het 
Nederlandse wagenpark in 2018 op 4 procent (zie ook figuur 5.3), terwijl de techniek al sinds 1995  
commercieel verkrijgbaar is. Toch lijkt de marktpenetratie te versnellen. Zo blijkt dat in 2018 16% van  
de nieuw verkochte auto’s standaard beschikt over een vorm van ACC. Met het oog op de verkoop en  
penetratie van meer autonome systemen in de auto is het goed om dit ADAS-initiatief in de gaten  
te houden (IenW, 2019d).

49  www.stad.tudelft.nl/wordpress/?page_id=47
50  www.i-at.nl/iatnl/Projecten-I-AT
51  www.space.uitp.org/about
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Figuur 5.3:   Marktpenetratie van verschillende bestuurderondersteunende systemen in het Nederlandse wagenpark. 

De grafiek toont het aandeel van ADAS in 2018 in het totale personenauto wagenpark. De cijfers zijn  

berekend aan de hand van de verkopen in de afgelopen jaren. De grafiek toont dat sommige ADAS naast 

bijdragen aan veiligheid en comfort ook bijdragen aan verbetering van doorstroming en milieu.  

Bron: IenW (2019d).

5.2.3.2  Gebruik

Inleiding en stand van zaken 
De verkoop en penetratie van de huidige autonome systemen is niet één op één verbonden met het 
gebruik in de praktijk. Zo blijkt uit de studie ‘ADAS: from owner to user’ (Connecting Mobility, 2017) dat 
de ondervraagde automobilisten, meer dan 1.300 zakelijke rijders, vaak niet weten met welke technologie 
hun auto is uitgerust en deze technieken daardoor vaak niet gebruiken of niet weten hoe ze deze moeten 
gebruiken. Dit beeld wordt ook ondersteund door het rapport ‘Wie stuurt? Verkeersveiligheid en  
automatisering in het wegverkeer’ (OVV, 2019). 

Recent heeft Rijkswaterstaat een update uitgevoerd van de studie van Connecting Mobility (2017). Aan 
ruim 2.000 respondenten zijn vragen gesteld over het bezit en gebruik van verkeersinformatie en rijtaak-
ondersteunende systemen. Hieruit blijkt wederom dat bestuurders vaak niet goed op de hoogte zijn van 
de aanwezigheid van ADAS-systemen in de eigen auto. Van de 20 uitgevraagde ADAS-systemen zijn 14 
rijtaakondersteunende systemen in minder dan 10% van de gevallen aanwezig (op basis van zelfrapportage) 
(IenW, 2019d). Bestuurders die aangeven ADAS-systemen in de auto te hebben, geven doorgaans aan 
deze systemen standaard ingeschakeld te hebben staan (gemiddeld 73%). Bij hogere niveaus van  
autonomie kunnen systemen mogelijk niet of minder makkelijk worden uitgezet, waardoor het punt van 
onbekendheid in de toekomst een minder grote rol kan gaan spelen. Dit geldt onder de randvoorwaarde 
dat mensen dergelijke autonome systemen accepteren. 

De verschillende bestaande snelheidssystemen (standaard cruise control, adaptieve cruise control en 
fileassistent) worden op de snelweg in vergelijkbare mate gebruikt. IenW rapporteert dat deze systemen 
aanstaan tijdens ongeveer 60% van de gereden kilometers. Op niet-snelwegen is het gebruik lager.  
Tot slot blijkt dat de interesse in rijtaakondersteunende systemen relatief laag is onder mensen die  
der gelijk systemen nu niet hebben (IenW, 2019d).
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Voor het daadwerkelijk meten van effecten van autonome systemen in de praktijk op bijvoorbeeld  
doorstroming en verkeersveiligheid, is het belangrijk dat de penetratie van autonome systemen in de 
verkeersstroom al redelijk groot is. Als de verkeersveiligheid hierdoor sterkt verslechtert, dan kunnen 
effecten al bij een lage penetratie worden gemeten. Dat zoiets gebeurt, ligt niet voor de hand,  
aangezien dergelijke problemen dan ook in een pilotfase naar voren komen. 

Bronnen om in de gaten te houden
Om meer inzicht te krijgen in het gebruik van rijtaakondersteunende systemen gedurende de transitie 
naar meer autonoom rijden, is het in ieder geval van belang om de periodieke monitoring van  
Rijkswaterstaat (Water, Verkeer en Leefomgeving) rondom het gebruik van ADAS en autonome systemen  
in de gaten te houden.

 
5.2.4  Samenvattend overzicht bronnen voor monitoring

Belangrijke thema- en indicatoroverstijgende bronnen
Op het gebied van autonoom rijden en de ontwikkelingen daaromtrent lopen vele (onderzoeks)projecten 
en pilots. Hier beschrijven we een aantal belangrijke bronnen die periodiek verschijnen en die een overzicht 
geven van de ontwikkelingen en de transitie in de richting van meer autonoom wegvervoer.  
Sommige van deze bronnen zijn hiervoor al genoemd. Hier beschrijven we de bronnen die ook van 
thema-/indicatoroverstijgend belang zijn en daarmee belangrijke naslagwerken zijn om zicht te krijgen 
op de stand van zaken rondom de ontwikkeling naar autonoom wegvervoer. 

De eerste belangrijke bron om in de gaten te houden is de ‘Connected Automated Driving Roadmap’ die 
periodiek wordt uitgebracht door ERTRAC, een Europees technologieplatform met experts uit industrie, 
onderzoek en overheid. Het is een publiek-private samenwerking van de Europese Commissie die als 
doel heeft stakeholders bij elkaar te brengen en een strategische visie te ontwikkelen voor onderzoek 
naar wegvervoer en innovatie binnen Europa. De meest recente versie van de roadmap vercheen in 2019. 
Het rapport geeft een overzicht van ontwikkelingspaden en verwachtingen rondom autonome auto’s, 
bussen en vrachtwagens. Daarnaast worden belangrijke uitdagingen en doelen voor de komende tijd 
beschreven en geeft het rapport een overzicht van belangrijke recente en lopende onderzoeksprojecten 
van de Europese Unie en initiatieven op het gebied van autonoom rijden.

In het ERTRAC-document wordt nog een ander belangrijk rapport aangehaald, dat ook tijdens een 
expert interview naar voren kwam: de ‘STRIA Roadmap on Connected and Automated Transport’ van de 
Europese Commissie. In deze Strategic Research and Innovation Agenda (STRIA) worden roadmaps 
beschreven voor de weg, het spoor en het water. Het rapport is gemaakt in samenspraak met vertegen-
woordigers van de EU-lidstaten en stakeholders uit de industrie en wetenschap. In het rapport wordt 
ingegaan op verschillende lagen: techniek, sociaal, economie, menselijke factoren en wetgeving/juridisch. 
De stand van zaken wordt beschreven, net als de hordes die moeten worden overwonnen en de  
mogelijkheden die er zijn. Ook worden lopende onderzoeksprogramma’s en -projecten genoemd en 
worden andere roadmaps aangehaald, waaronder de eerdergenoemde ‘Connected Automated Driving 
Roadmap’ van ERTRAC. Experts zien dit document gezien als een goede bron om inzicht te krijgen in de 
stand van zaken rondom de ontwikkeling naar autonoom vervoer.
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Een belangrijk document dat een overzicht geeft van de ontwikkelingen richting autonome voertuigen is 
het KPMG-rapport ‘Autonomous Vehicles Readiness Index’ (KPMG, 2019). In dit jaarlijkse rapport vergelijkt 
KPMG 25 landen op vier aspecten, die zijn onderverdeeld in deelindicatoren (zie tabel 5.1). De vier thema’s 
zijn: beleid en regulering, technologie en innovatie, infrastructuur, acceptatie consumenten. In 2019 staat 
Nederland in de index op de eerste plaats. Zoals in de tabel is te zien, bestaat elk thema uit verschillende 
deelindicatoren. Scores per indicator worden geaggregeerd tot een totaalscore per thema. Hoe dit precies 
gebeurt, wordt in het rapport niet duidelijk. 

Zoals eerder gemeld, lopen er meerdere EU-projecten op het vlak van autonoom rijden. We hebben ons 
daarbij vooral gericht op de lopende projecten met een Nederlandse inbreng. Daarnaast zijn er mogelijk 
interessante afgeronde en lopende EU-projecten waarbij geen Nederlandse partner is betrokken.  
Belangrijke inzichten uit dergelijke projecten worden bij elkaar gebracht via zogenoemde EU Support 
Actions, zoals CARTRE en de opvolger ARCADE in het Horizon2020-programma. ARCADE, dat een loop-
tijd heeft van drie jaar (start: oktober 2018), heeft onder andere als doel om een kennisbasis op te zetten 
voor alle Europese en internationale activiteiten. Hiernaast is het de bedoeling een platform te maken 
waar data kunnen worden gedeeld en hergebruikt en waar ervaringen worden gedeeld. Alle informatie, 
ook over de individuele EU-projecten op dit vlak, is te vinden via een website:  
www.connectedautomateddriving.eu

Binnen Nederland worden veel studies op het gebied van autonoom rijden ontsloten via de  
Kennisagenda Automatisch Rijden (www.knowledgeagenda.connekt.nl). Deze maakt onderscheid naar  
vijf kennisdomeinen: ‘legal’, ‘technical’, ‘impact’, ‘human behaviour’, ‘deployment’.  
De kennisdocumenten worden in een Dropbox beheerd. Daarnaast wordt een lijst kennisvragen  
bijgehouden. De Kennisagenda Automatisch Rijden was een initiatief van het ministerie van  
Infrastructuur, Rijkswaterstaat en RDW. Het is eind 2018 gestopt. De website wordt in 2020 omgezet 
naar het NWO-programma SUMMALAB.52 

52  www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/onderzoeksprojecten/i/14/31814.html
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Tabel 5.1:  Indicatoren die worden gebruikt in de ‘Autonomous Readiness Index’ van KPMG.

Autonomous Vehicles  
Readiness Index 
(KPMG, 2019)

Indicator 

Policy and regulation • AV regulations
• AV department within government transportation department
• KPMG Change Readiness Government Capability pillar
• Effectiveness of lawmaking bodies (World Economic Forum)
•  Efficiency of the legal system in challenging regulations  

(World Economic Forum)
• Number of government-funded AV-pilots
• Assessment of the data-sharing environment

Technology and innovation • Industry partnerships
• AV tech firm headquarters
• AV-related patents
• Investments in AV-related firms
•  Availability of the latest technology and capacity for innovation  

(World Economic Forum)
• Capacity for Innovation (World Economic Forum)
• Market share of electric cars

Infrastructure • EV charging stations
• GSMA global connectivity index - infrastructure
• 4G coverage
• Quality of roads from the WED global competitive index
• Logistics performance index
• KPMG change readiness technology infrastructure score

Consumer acceptance • Consumer survey data on AV acceptance
• Percent of population living in test areas
• KPMG change readiness technology use sub index
• WEF technology readiness (GCI)
• Ridesharing market penetration
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Samenvatting van specifieke bronnen per indicator
Tabel 5.2 geeft een overzicht van interessante bronnen per deelindicator die kunnen worden  
geraadpleegd. Deze bronnen zijn al in paragraaf 5.2 genoemd, maar we vatten ze hier samen.

Tabel 5.2:  Bronnen per deelindicator.

Thema Bron 

Techniek •  Het Europese project L3 pilot Driving Automation  
www.l3pilot.eu/about/

•  Het project Interregional Automated Transport (I-AT)  
www.i-at.nl/iatnl/Projecten-I-AT

•  Het Europese C-MobILE project  
www.c-mobile-project.eu/partnership-section/

•  Het Researchlab Automated Driving Delft (RADD)  
www.raddelft.nl/over-radd/

•  Het internationale SPACE-project  
 www.space.uitp.org/about

Acceptatie en  
menselijke factoren

•  MEDIATOR-project  
www.cordis.europa.eu/project/rcn/221844/factsheet/en

•  Horizon2020-expertgroep op het gebied van ethische zaken 
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/ 
index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3659&news=1

Wet- en regelgeving •  Nederland: Experimenteerwet  
www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34838_experimenteerwet

•  Nederland: Voertuigrijbewijs  
www.cbr.nl/web/show/id=376508/langid=42

•  Europese regelgeving  
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.
groupDetail&groupID=3659&news=1

• Verenigde Staten www.transportation.gov/AV 

Standaardisatie en 
harmonisatie

•  Het Europese C-Roads platform 
www.c-roads.eu/pilots/core-members/netherlands/Partner/project/show/ 
the-netherlands.html

•  Het Europese ENSEMBLE-project  
www.platooningensemble.eu/project

•  Het Europese C-MobILE project  
www.c-mobile-project.eu/partnership-section/

Businessmodellen •  Het Nederlandse SURF-STAD project  
http://stad.tudelft.nl/wordpress/?page_id=47

•  Het Interreg-project Interregional Automated Transport  
www.i-at.nl/iatnl/Projecten-I-AT

•  Het internationale SPACE-project   
www.space.uitp.org/about

Verkoop en penetratie • Monitoring van ADAS-systemen binnen Rijkswaterstaat/WVL

Gebruik • Monitoring van ADAS-systemen binnen Rijkswaterstaat/WVL
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5.3  Railverkeer

Onder railverkeer verstaan we alle vervoerwijzen die op rails rijden: treinen, trams en metro’s.  
De verantwoordelijkheid voor het functioneren ervan ligt bij verschillende overheidslagen.53 Omdat de  
overheid zelf de belangrijkste actor is, zeker wat de financiële kant betreft, gaat het monitoren van  
ontwikkelingen anders dan bij het wegverkeer. Ontwikkelingen in het railverkeer ontstaan niet opeens  
spontaan vanuit de markt, maar verlopen met betrokkenheid van de overheid, ook financieel. Hierdoor  
zijn overheden in een vroeg stadium zelf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van autonoom 
railverkeer, soms als initiator (zoals bij het beveiligingssysteem ERTMS). De kans op een ‘verrassing’, een 
ontwikkeling in de richting van autonoom vervoer waardoor overheden plotseling worden overvallen, is 
klein. Verder is veiligheid bij het autonoom maken van railverkeer, vanwege de hoge snelheden en lange 
remweg, altijd al een kernpunt is geweest, terwijl dit bij het wegverkeer pas later een  
aandachtspunt werd.

Dit maakt dat bij het monitoren van het railverkeer andere zaken in het oog moeten worden gehouden dan 
bij bijvoorbeeld wegverkeer (qua techniek, verantwoordelijkheden, acceptatie enz.). Denk aan: 
1. Railmodaliteiten rijden over een geleide baan, de rails, vaak met weinig of geen interactie met ander 

verkeer. Automatiseren van rijtaken heeft vooral te maken met het afstand houden tot andere treinen 
en niet met navigeren door (gemengd) verkeer.54 

2. Railverkeer kent, anders dan wegverkeer, het ordenend principe van een dienstregeling. Er zijn geen 
kris-krasbewegingen en individuele acties, behalve misschien bij rangeren. Dit maakt het makkelijker 
rijtaken te automatiseren, omdat al bekend is wat de vertrek- en aankomsttijd moeten zijn.

3. Er is al verkeersmanagement en communicatie met een verkeersleiding of centraal punt, vanwaaruit er 
overzicht is. Railvoertuigen worden bestuurd door professionals, die specifiek voor de rijtaak  
zijn opgeleid. 

4. De ‘markt’ voor railvervoermiddelen is veel kleiner dan voor bijvoorbeeld auto’s. Het aantal treinstellen 
in Nederland beloopt in de honderden; het aantal personenauto’s in Nederland is ruim  
8 miljoen. 

5. De weglengte in Nederland is 20 keer groter dan de spoorlengte: er is 140.000 kilometer weg versus 
7.000 kilometer spoor (ProRail, 2019; CBS Statline). Bij het aanbrengen van apparatuur in de  
baaninfrastructuur gaat het bij het spoor dus om relatief weinig kilometers.

Deze natuurlijke verschillen tussen spoor en bijvoorbeeld autoverkeer maken dat bij het monitoren van 
ontwikkelingen naar autonoom railverkeer op andere specifieke zaken moet worden gelet dan bij  
autonoom wegverkeer. 

In het vervolg van deze paragraaf richten we ons vooral op de trein, omdat deze railmodaliteit voor het 
ministerie van IenW – de verantwoordelijke overheidslaag – het meest relevant is. Volledig autonome 
metro’s rijden wereldwijd al op veel plekken probleemloos rond (zie paragraaf 4.3.2). Stadstrams zijn met 
hun volledig handmatige besturing op dit moment nog het verst van autonoom rijden verwijderd; we zijn  
in de literatuur geen ontwikkelingen tegengekomen richting autonome(re) trams in Nederland. 

53 Zo is het Rijk verantwoordelijk voor NS, de provincie voor het decentraal spoor en de bus en zijn de vervoerregio’s Amsterdam 
en Rotterdam/Den Haag verantwoordelijk voor bus, tram en metro in die regio’s. 

54 Metro’s hebben vaak geen interactie met ander verkeer, bij treinen is de interactie beperkt (gelijkvloerse kruisingen e.d.); trams 
mengen zich vaak wel met ander verkeer zoals auto’s, fietsers en voetgangers, via kruisingen, aanwezigheid van oversteek-
plaatsen, enzovoort. Trams hebben automatiseringslevel GoA 0: geen automatisering. De grens tussen metro’s, trams en 
treinen is niet haarscherp (zie ook paragraaf 3.3).
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5.3.1  Technische indicatoren

Inleiding en stand van zaken
Het autonoom laten rijden van treinen, zodat de machinist minder of geen rijtaken meer uitvoert, staat 
wereldwijd in de kinderschoenen. In Europa is de aandacht nu vooral gericht op de implementatie van 
ERTMS, een nieuw treinbeveiligings- en beheersingssysteem. 

Automatic train operation (ATO) is te zien als een aanvulling op ERTMS, al kan ATO in principe ook worden 
gecombineerd met een ander beveiligingssysteem (Spoorpro, 2019b). Met ATO kunnen de mogelijkheden 
die ERTMS in potentie biedt, beter of automatisch (zonder tussenkomst van een persoon) worden benut. 
Zo kan de trein de rijaanwijzingen die ERTMS geeft, met behulp van ATO zelfstandig opvolgen doordat de 
tractie en de remmen van de trein rechtstreeks zijn gekoppeld. Voor meer toelichting op ERTMS zie  
paragraaf 3.3 en bijlage A. 

De enige bekende commerciële toepassing van ATO betreft autonomieniveau GoA 2, de ‘automatische 
piloot’, waarbij nog steeds een machinist aanwezig is. Op dit moment heeft het Engelse spoorbedrijf 
Thameslink treinen met GoA 2 in bedrijf. Het gaat om 115 treinen van het merk Siemens en een bouwjaar 
tussen 2014 en 2018 (wiki Thameslink). De Thameslink-treinen rijden binnen Londen enkele kilometers 
mét GoA 2 en daarbuiten zonder GoA 2. Dit gebeurt in combinatie met ERTMS-niveau 2. 

GoA 3 en GoA 4 worden nog nergens commercieel toegepast. Voor deze hoge autonomieniveaus is er 
meer beveiliging nodig dan ERTMS (of ATB) kan bieden. Het is dan ook nodig om tijdig obstakels en  
personen op of naast het spoor te kunnen detecteren (Spoorpro, 2019b). ERTMS en ATB doen dit niet. 
Een combinatie van ATO met ERTMS-niveau 3 zou ten opzichte van een combinatie met niveau 2 als 
voordeel hebben dat ook de integriteit (het compleet-zijn) van de trein wordt bewaakt.

De combinatie ATO-ERTMS biedt synergie, doordat ATO de rijaanwijzingen uit het ERTMS automatisch 
opvolgt (Goverde in Spoorpro, 2019b). De volledige uitrol van ERTMS gaat echter nog lang duren, in 
Nederland nog wel tot 2050. Zie ook kader ‘ERTMS in Nederland’. Vooruitlopend op de uitrol van ERTMS 
willen verschillende landen al profiteren van de mogelijkheden die ATO biedt voor de capaciteitsverbetering 
op het spoor (Spoorpro, 2019b). Vandaar ook de proeven die ProRail uitvoert met GoA 2 op bijvoorbeeld 
het traject Groningen-Zuidhorn, waar ATB aanwezig is. 

Uitrol van ERTMS betekent niet dat ATO ‘vanzelf’ volgt. Zo is Goverde, hoogleraar Railway Traffic 
Management & Operations aan de TU Delft van mening dat bij de uitrol van ERTMS nog te weinig oog  
is voor de kansen die de combinatie van ERTMS met ATO en verkeersmanagement biedt. 

Goverde: “ERTMS is nodig. Dat is echt de basis om veilig meer capaciteit te behalen en de treinen strakker achter elkaar te laten 
rijden.” Maar de uitrol hiervan gaat erg traag, zegt Goverde. “Het wordt met name opgepakt als vervanging van de verouderde 
beveiliging, maar ERTMS is in feite een communicatiemiddel tussen baan en vervoermiddel. Via ERTMS geven treinen aan de 
baanzijde door waar ze zich op dat moment bevinden en krijgen ze rijtoestemmingen terug. Dat is in eerste instantie voor de 
veiligheid van het spoorverkeer, maar als de treinen sowieso hun positie nauwkeurig doorgeven, dan kan je die informatie weer 
gebruiken om optimale aansturing te garanderen. Dat kan je niet los van elkaar zien, maar dat gebeurt op dit moment wel.” 
(Spoorpro, 2018).

Wat betekent dit nu voor het monitoren? De overheid is bij de ontwikkeling en uitrol van ERTMS, en ATO 
als extra functionaliteit bovenop ERTMS, allereerst zelf een belangrijke speler. Vervanging van ATB door 
ERTMS is een kabinetsbesluit. Om de transitie naar autonoom rijdende treinen te monitoren, is het daarom 
zinvol de ontwikkeling met ERTMS binnen de eigen overheidsorganisaties goed te volgen. ATO kan ook 
worden gecombineerd met een ander beveiligingssysteem dan ERTMS, zoals ATB. Maar ook dan is er een 
grote overheidsbetrokkenheid, via bijvoorbeeld NS en ProRail. Ontwikkelingen kunnen goed worden 
gevolgd door contacten te onderhouden met deze organisaties. Het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat zal dus niet ‘opeens’ worden overvallen door autonoom rijdende treinen.  
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Dit geldt al helemaal niet voor autonome treinen met GoA 3 en GoA 4, die nog nergens ter wereld  
worden toegepast en die een geavanceerdere veiligheidsbasis (obstakeldetectie) nodig hebben dan  
nu beschikbaar is. 

We onderscheiden bij het railverkeer de volgende technische deelgebieden om ontwikkelingen op  
te volgen: 
• ERTMS en de koppeling met ATO: ontwikkelingen in Nederland en andere landen;
• Ontwikkelingen in obstakeldetectie;
• Ontwikkelingen in connectiviteit: het radiocommunicatiesysteem GSM-R, dat nodig is voor 

ERTMS,55 en cyberveiligheid;
• Ontwikkelingen rondom virtueel koppelen (platooning). 

 

Kader 5.1: ERTMS in Nederland

Uitrol duurt tot 2050
In Nederland heeft het kabinet in mei 2019 besloten dat ERTMS in het hele land wordt uitgerold ter 
vervanging van ATB, het huidige treinbeveiligingssysteem (IenW, 2019a, p.5). Nederland heeft 
daarbij gekozen voor ERTMS-niveau 2.56 Zie paragraaf 3.3 en bijlage A voor toelichting over ERTMS. 

Verwacht wordt dat de uitrol pas in 2050 compleet zal zijn en dat de kosten voor het Rijk 7 miljard 
euro zullen bedragen (IenW, 2019a, p.5).57 Daar komen nog de kosten van spoorvervoerders bij 
(zie bijvoorbeeld Spoorpro, 2019c). Een andere keuze die Nederland heeft gemaakt, is om eerst het 
materieel om te bouwen en pas daarna de infrastructuur (IenW, 2019b, p.7). 

Inbouw deels gereed
In Nederland is ERTMS momenteel in de infrastructuur ingebouwd op de HSL-Zuid en op de 
trajecten Amsterdam-Utrecht, de Hanzelijn, de Havenspoorlijn en de Betuweroute (IenW, 2019b, 
p.5). Meer dan 20% van de Nederlandse treinen had in 2015 de benodigde apparatuur al aan 
boord (www.ertms-nl.nl/default.aspx), wel is een aantal treinen inmiddels toe aan een upgrade 
(IenW, 2019a, p.13). 

Voorlopig niet op de grote stations
Er komt voorlopig geen ERTMS op de grote emplacementen, zoals Amsterdam, Rotterdam en 
Utrecht Centraal. De reden hiervoor is de significante toename van het GSM-R-dataverkeer die 
ERTMS met zich meebrengt, vooral op grote emplacementen of drukke stations. GSM-R is de 
radioverbinding waarmee de trein communiceert en informatie binnenkrijgt. IenW wil eerst 
wachten tot hiermee meer ervaring is opgedaan. ProRail heeft geld gekregen om testen te doen 
met GSM-R in relatie tot de capaciteit voor het dataverkeer tussen trein en spoor (IenW, 2018c, 
p.14). Er is daarnaast voor gekozen om de uitrol van ERTMS uit te stellen voor: Haarlem en  
omgeving, Leiden-Den Haag, Leiden-Hoofddorp en Hilversum-Utrecht/Amersfoort  
(IenW, 2018c, p.14, tabel 3.2). 

55  Zie bijlage A voor meer informatie over GSM-R.
56  Wel wordt gekeken naar een voorbereiding op een mogelijke hybride variant 3 (IenW, 2019a, p.13).
57   Het zogenoemde programma ERTMS wordt uitgevoerd door een organisatie waarin het ministerie van IenW, ProRail en NS 

samenwerken. Het programma volgt de MIRT-systematiek. De volledige landelijke uitrol zal tot 2050 duren, waarbij de 
programmadirectie ERTMS de regie voert over de eerste fase tot 2030.
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ERTMS en koppeling met ATO: ontwikkelingen in Nederland en andere landen 
Eén van de te volgen ontwikkelingen om de transitie naar autonoom railverkeer te monitoren is 
ERTMS, namelijk vanwege de eerdergenoemde synergievoordelen van ERTMS en ATO. Dit speelt zeker 
bij de hogere autonomieniveaus (GoA 3 en 4). Omdat de landelijke uitrol van ERTMS nog lang duurt, is 
het daarnaast van belang de experimenten van ProRail met GoA 2 op ATB-trajecten (zoals Groningen- 
Zuidhorn en Groningen-Buitenpost) te volgen. 

Verder is het belangrijk om in de gaten houden of en wanneer andere landen met ERTMS de koppeling 
maken met ATO (N.B. in de Engelstalige literatuur wordt de combinatie ERTMS-ATO vaak aangeduid 
met ‘ATO over ETCS’, waarbij ETCS staat voor European Train Control System, het systeem waarin de  
ERTMS-specificaties zijn geïmplementeerd). Hierbij kan het gaan om landen die al in een vroeg  
stadium ERTMS hebben ingevoerd, zoals Luxemburg, Italië, Spanje, maar vooral ook om landen waar 
veel capaciteits  knelpunten zijn op spoor, zoals het Verenigd Koninkrijk, omdat juist daar de combinatie 
ERTMS met ATO veel voordeel kan bieden bij het verminderen van die knelpunten. Ook van  
Denemarken is bekend dat het nadenkt over het implementeren van ATO in combinatie met ERTMS; 
het land heeft hiervoor al kostenberekeningen gemaakt (Spoorpro, 2019d); zie paragraaf 5.3.2.4  
businessmodellen. Bijlage A geeft meer informatie over de voortgang met ERTMS in andere landen.

Het Verenigd Koninkrijk had in maart 2018 de wereldprimeur toen de eerste passagierstreinen in  
commercieel bedrijf, dus mét passagiers, een deel van hun traject op GoA 2 reden. Het gaat om de treinen 
van het Britse spoorbedrijf Thameslink. Er ging twee jaar van testrijden aan de uiteindelijke introductie 
vooraf (Thameslink, 2018). Thameslink verzorgt het railvervoer tussen onder andere Cambridge en  
Peterborough ten noorden van Londen, via Londen, naar onder andere Brighton en Sevenoaks ten zuiden 
van Londen; zie figuur 5.4. Van noord naar zuid is het Thameslinknetwerk ruim 200 kilometer lang.  
Het stuk waar met GoA 2 wordt gereden, ligt in Londen.
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Figuur 5.4:   Links het Thameslinknetwerk en rechts een Thameslinktrein. Alleen in Centraal Londen wordt  

gereden met GoA 2.

Het centrale stuk door Londen is het drukst, omdat daar alle lijnen samen komen. Vanaf december 2019 
rijden in de spits per uur 24 treinen met GoA 2 tussen de stations London St Pancras International en 
London Bridge. Dit gebeurt in combinatie met ERTMS-niveau 2 (UNIFE, 2018). Het is een rit van ongeveer 
15 minuten over een afstand van circa 5-7 kilometer met drie tussengelegen stations (Farringdon, City 
Thameslink, London Blackfriars). Thameslink beschikt over in totaal 115 nieuwe treinen van Siemens, 
type Class 700 Desiro City en met een bouwjaar tussen 2014 en 2018  
(wiki Thameslink; wiki British Rail Class 700).

Het zou goed zijn te volgen hoe de situatie met Thameslink zich verder ontwikkelt en of zich hier  
problemen voordoen. Ook zou het interessant zijn om uit te zoeken: 

1. Waarom Thameslink het rijden met GoA 2 heeft beperkt tot het centrale stuk van St Pancras naar 
London Bridge. Is dat omdat alleen op dat stuk ERTMS in de baaninfrastructuur is uitgerold en het 
zonder ERTMS niet mogelijk is, of spelen andere factoren in rol? In Nederland heeft ProRail 
geëxperimenteerd met GoA 2 op een traject met ATB, dus zonder ERTMS (zie hierboven).  
Kan dat niet ook in het Verenigd Koninkrijk? 

2. Of Thameslink van plan is het traject waarover met GoA 2 wordt gereden uit te breiden, aangezien 
alle treinen ervoor geschikt zijn.

3. Waarin de situatie in het Verenigd Koninkrijk verschilt van die in Nederland, waardoor men ERTMS in 
hartje Londen heeft aangelegd, terwijl Nederland ervoor kiest om op de grote spooremplacementen, 
zoals Amsterdam, Utrecht en Rotterdam, juist geen ERTMS toe te passen vanwege de verwachte 
drukte op het GSM-R-netwerk (IenW, 2018c, p.14). Is de capaciteit van het GSM-R-netwerk in het 
Verenigd Koninkrijk dan geen probleem?

4. Wat het verdienmodel is van Thameslink, waardoor ze 115 nieuwe treinen met GoA 2 hebben 
kunnen aanschaffen.
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Ontwikkelingen in obstakeldetectie 
Bij GoA 3 en 4 is ERTMS (of ATB) onvoldoende als beveiliging. Er moet nog een oplossing worden gevonden 
voor de detectie van obstakels of personen op en naast het spoor (Goverde in Spoorpro, 2019b). Het is 
belangrijk in de gaten te houden of dergelijke oplossingen worden ontwikkeld. Zo werkt het Franse 
bedrijf Thales aan de ontwikkeling van speciale drones voor ATO, die worden uitgerust met geavanceerde 
camera- en sensortechniek. Het idee achter deze ‘railbots’ is dat ze voor de trein uitvliegen om obstakels 
en defecten aan spoor en wissels eerder te signaleren dan de trein dat zelf kan (Spoorpro, 2019a).

Ontwikkelingen in connectiviteit: GSM-R en cyberveiligheid
ERTMS zorgt voor een significante toename van het dataverkeer over de huidige radioverbinding GSM-R 
van de trein met de infrastructuur. GSM-R is in de toekomst waarschijnlijk al niet meer toereikend. Dit is 
de reden dat de uitrol van ERTMS op de grote emplacementen Amsterdam Centraal, Rotterdam Centraal 
en Utrecht Centraal is uitgesteld tot na 2030 en ProRail eerst meer testen gaat doen  
(zie kader ‘ERTMS in Nederland’). 

Voor ‘moving blocks’ (zie kader ‘Moving blocks’), waarbij treinen een kortere volgafstand kunnen hebben 
dan bij het huidige vasteblokstelsel, is GSM-R naar verwachting sowieso te beperkt. Hier is 5G of iets 
dergelijks nodig, zodat een trein sneller geactualiseerde informatie krijgt over de locatie van zijn voor-
ganger. De nieuwe generatie mobiele techniek is daar beter in dan GSM-R (Goverde in Spoorpro, 2019b). 
Er is nog discussie nodig over de vraag of openbare technieken kunnen worden gebruikt of dat er specifiek 
iets voor het spoor moet komen. Goverde: “Het belangrijkste is dat de beschikbaarheid heel hoog is en 
dat het een hoog veiligheidsniveau heeft en niet kwetsbaar is voor cyberaanvallen.”

Op het gebied van GSM-R is het goed om de testresultaten van ProRail op het gebied van GSM-R te 
volgen. Hetzelfde geldt voor de discussie over cyberveiligheid in relatie tot 5G, als mogelijke toekomstige 
vervanger van GSM-R.

Kader 5.2: Moving blocks

Het huidige beveiligingssysteem met seinen gaat uit van vaste (fysiek begrensde) blokken,  
waarbinnen zich steeds maar één trein mag bevinden. De machinist krijgt via de seinen toestemming 
om een blok in te rijden. 

Bij moving blocks bewegen de blokken waarbinnen zich één trein mag bevinden, met de trein mee. 
Treinen in moving blocks kunnen op kortere afstand van elkaar rijden dan in het vastebloksysteem. 
Om moving blocks te kunnen toepassen moet precies bekend zijn waar elke trein zich bevindt en 
met welke snelheid deze rijdt. De ERTMS-niveaus 2 en 3 bieden die kennis. Niveau 3 heeft als 
voordeel dat niet alleen de positie maar ook de lengte van de trein duidelijk is. Daardoor kan de 
volgafstand korter zijn dan bij niveau 2, waar een extra veiligheidsmarge nodig is. 

Moving blocks zijn vooral handig bij verstoorde situaties waarin verschillende treinen kort achter 
elkaar stilstaan. Omdat de afstanden tussen treinen minder groot zijn, kunnen verstoringen sneller 
oplossen als de treinen weer gaan rijden. 
 
(Goverde in Spoorpro, 2019b;  
Wikipedia www.en.wikipedia.org/wiki/Moving_block; Goverde, 2018). 
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Virtueel koppelen (platooning)
Hoewel het nog verre toekomstmuziek is, is het interessant om de ontwikkelingen met virtueel koppelen 
(‘virtual coupling’) in de gaten te houden. Virtueel koppelen is een denkconcept waarbij treinen in een 
konvooi rijden met een minimale onderlinge volgafstand, een soort platooning van treinen (Goverde, 
2018). Hierdoor kan de capaciteit toenemen. Voorwaarden voor virtueel koppelen zijn communicatie 
tussen treinen onderling (V2V) – waar ERTMS (of ATB) niet in voorziet – en een volledig automatische 
treinbeveiliging, waar ERTMS wel in voorziet. 

Bronnen om in de gaten te houden
Hier beschrijven we de bronnen die gezamenlijk een beeld geven van de ontwikkelingen op het gebied 
van de hiervoor beschreven technische deelgebieden. We maken daarbij geen expliciet onderscheid meer 
naar deze drie samenhangende deelgebieden. In zijn algemeenheid is het raadzaam om regelmatig 
experts bij universiteiten te raadplegen. Zo doet de TU Delft onderzoek naar algoritmes voor een beter 
functionerend spoorsysteem. Daarnaast is er veel expertise bij ProRail, bijvoorbeeld op het gebied van 
ERTMS en de koppeling met ATO. Een andere, meer generieke mogelijkheid om technische ontwikkelingen 
te volgen is via het Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Dit instituut geeft tijdschriften 
uit op het gebied van intelligente transportsystemen en intelligente voertuigen. Ook is er een IEEE  
Intelligent Transport Systems Society.58 In 2019 organiseerde de IEEE in Oostenrijk voor het eerst een 
congres over ‘connected vehicles’ (overigens niet speciaal over treinen).59 Daarnaast zijn er verschillende  
Europese initiatieven om in de gaten te houden, namelijk:

• Een belangrijk Europees partnerschap op het gebied van innovaties op het spoor is Shift2Rail Joint 
Undertaking (S2R JU).60 Shift2Rail is een Horizon2020-project van de Europese Unie met fifty-fifty 
cofinanciering tussen bedrijfsleven en EU. Het is goed om te volgen wat hier voor nieuwe ontwikkelingen 
plaatsvinden. De missie van Shift2Rail is: 

• “Het coördineren en beheren van de investeringen van de Unie op het gebied van onderzoek en innovatie in de  
Europese spoorwegsector. S2R JU is een publiek-privaat partnerschap in de spoorwegsector, dat is opgericht op grond 
van artikel 187 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Het biedt de spoorwegsector een 
platform om samen te werken om innovatie te stimuleren. De belangrijkste taak van S2R JU is het vaststellen van de 
prioritaire onderzoeks- en innovatieactiviteiten om de penetratie van geïntegreerde, inter-operabele en gestandaar-
diseerde technologische innovaties te versnellen, teneinde de eengemaakte Europese ruimte te ondersteunen en 
operationele excellentie van het spoorwegsysteem te bereiken. De Europese Adviesraad voor Spoorwegonderzoek 
(ERRAC) en het overleg met het Bureau van de Europese Unie voor de Spoorwegen (ERA) dragen bij tot dit proces.” 
(Shift2Rail, 2019a).

• Shift2Rail heeft vijf innovatieprogramma’s (IP’s). Het tweede (IP2) gaat over Advanced Traffic 
Management & Control Systems (S2R IP2, website www.shift2rail.org/research-development/ip2/). 
Hieronder valt ook ATO. In oktober 2018 publiceerde S2R een zogenoemde ‘catalogue of solutions’. 
Hierin worden ook technische problemen op het gebied van ATO behandeld (Shift2Rail, 2019b).

• Een interessante en actuele bron op het gebied van virtueel koppelen is het Europese onderzoeksproject 
MOVINGRAIL61, dat ook onderdeel is van Shift2Rail. Dit project is onderdeel van het EU-programma 
Shift2Rail (zie verderop). MOVINGRAIL heeft een looptijd van 2018 tot 2020. Er wordt onder andere 
gekeken naar het marktpotentieel van virtueel koppelen, zoals verschillende actoren binnen de  
spoorwereld dat ervaren. In juli 2019 is een eerste rapport opgeleverd (Quaglietta et al., 2019).  
Hierin staan drie grote technische uitdagingen op het gebied van virtueel koppelen van treinen,  
waarvan één op het terrein van de koppeling met ATO:  
 
 

58  www.ieee-itss.org/
59  www.iccve2019.com/ 
60  www.shift2rail.org/ 
61 Dit acronym staat voor MOving block and VIrtual coupling New Generations of RAIL signaling.
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• Een eerste uitdaging is om ervoor te zorgen dat de trein-trein-communicatie (V2V) aansluit op de 
communicatie tussen de trein en de Radio Block Centers (de centrale kastjes die de rijtoestemmingen 
doorgeven en die de positie van de trein bijhouden; zie bijlage A) en dat er een hoogfrequente en 
betrouwbare uitwisseling van positie, snelheid en versnelling tussen de treinen is. 

• Een tweede uitdaging is de implementatie van ATO, dat bij virtueel koppelen moet worden uitgebreid 
met een systeem dat ervoor zorgt dat alle treinen in het konvooi even hard remmen. Dat is niet  
vanzelfsprekend, want de remprestatie van de individuele treinen in het konvooi verschilt. 

• Een derde belangrijke uitdaging ligt op het gebied van het in- en uitstappen. Er zijn langere perrons 
nodig om de treinen in het konvooi langs hetzelfde perron te laten stoppen, zodat er geen verwarring 
ontstaat bij passagiers als er konvooien in verschillende richtingen hetzelfde station aandoen. Ook 
zullen er andere operationele regels nodig zijn om een treindienstregeling te plannen: het gaat niet 
meer om enkele treinen maar om een konvooi van treinen en de voorste trein bepaalt of de geplande 
dienstregeling wordt gehaald. Ook communicatieprotocollen moeten worden aangepast,  
bijvoorbeeld om te regelen dat de informatie over de railcondities alleen aan de voorste trein wordt  
doorgegeven (Quaglietta et al., 2019).

• Enkele projecten in Europese landen die volgens een geraadpleegde expert de moeite van het volgen 
waard zijn, zijn: Digital Railway (UK)62, het UK Rail Research Innovation Network (UKRRIN)63, Smart 
Rail 4.0 (Zwitserland)64 en Digitale Schiene Deutschland (DSD) (Duitsland)65. We noemen hier nogmaals 
het Engelse Thameslink, dat sinds kort commercieel rijdt met treinen uitgerust met GoA 2.  
Op test gebied gebeurt er ook het een en ander. Zo heeft het Franse SNCF in april 2019 voor het eerst 
een test gedaan met een trein zonder machinist, in het Frans ‘train autonome’, ‘train téléconduit’ of 
‘train drone’ genoemd. De test ging over een traject van 4 km lang in de agglomeratie van Parijs tussen 
de plaatsen Villeneuve-Saint-Georges en Juvisy-sur-Orge. De trein was voorzien van een obstakel-
detectiesysteem en had een camera aan boord die de rails filmde. Een machinist op afstand, die op 
een scherm meekeek waar de trein zich bevond, bestuurde de trein en voerde alle gebruikelijke taken 
uit: accelereren, afremmen, stoppen (SNCF, 2019a). Aan de test gingen 18 maanden aan voorbereiding 
vooraf. SNCF heeft twee communicatietechnieken getest: satelliet en LTE (‘long term evolution’),  
wat vergelijkbaar zou zijn met 4G, aldus SNCF in een persbericht (SNCF, 2019a). SNCF wil dat er over 
vijf jaar prototypes van de techniek beschikbaar zijn en dat deze dan ‘la phase d’industrialisation’ 
ingaat (SNCF, 2019c). SNCF onderstreept het belang om handmatig vanaf afstand te kunnen ingrijpen 
bij een verder volledig autonoom rijdende trein. Ook benoemt het bedrijf de mogelijkheid om de 
techniek te gebruiken om treinen te rangeren of naar een onderhoudswerkplaats te rijden.  
De ontwikkeling van twee typen bestuurderloze treinen is in handen gelegd bij twee  
verschillende consortia: 

• Voor Fret SNCF: een consortium van Alstom, Altran, Ansaldo et Apsys; 
• Voor TER (Transport Express Régional, onderdeel van SNCF): een consortium van Bombardier,  

Bosch, Spirops en Thales. 

5.3.2  Niet-technische indicatoren

5.3.2.1  Acceptatie en menselijke factoren

Inleiding en stand van zaken
Wereldwijd zijn er geen volledig autonoom rijdende treinen in gebruik, waardoor over de acceptatie van 
reizigers in de praktijk weinig bekend is. Wel rijden in veel buitenlandse steden metro’s zonder machinist. 
Er zijn geen indicaties dat acceptatie hier een probleem is. Dit kan ook een beeld geven van gebruikers-

62  www.cdn.networkrail.co.uk/wp-content/uploads/2018/05/Digital-Railway-Strategy.pdf 
63  www.ukrrin.org.uk/
64  www.smartrail40.ch/
65  www.digitale-schiene-deutschland.de/
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acceptatie onder treinreizigers, al hoeft dit niet te betekenen dat de gebruikersacceptatie van autonome 
treinen geen probleem is. Een belangrijk verschil is bijvoorbeeld dat metrosystemen door de aard van de 
infrastructuur sterk gescheiden zijn van mogelijke risico’s. Zo rijden ze vaak door tunnelbuizen en vindt er 
geen interactie met andere vervoermiddelen plaats. Dat ligt bij de trein anders. Daar is de infrastructuur 
minder ‘afgesloten’ van de omgeving en zijn ook overwegen aanwezig. Dit zou de acceptatie van reizigers 
kunnen beïnvloeden. Naast gebruikersacceptatie speelt ook de acceptatie door machinisten en ander 
spoorpersoneel een mogelijk belangrijke rol. Belangrijke deelindicatoren waarvan ontwikkelingen dus 
kunnen worden gevolgd, zijn:
• De acceptatie van de (potentiële) gebruiker en de brede maatschappij;
• De acceptatie van het spoorpersoneel.

Acceptatie van de (potentiële) gebruiker en de brede maatschappij
Een optie voor de monitoring van de acceptatie van gedeeltelijk autonome treinen is om de publieks-
acceptatie van de (deels) op GoA 2 rijdende treinen van Thameslink in de gaten te houden. Het gaat om 
Siemens-treinen van het type Class 700 Desiro City, die vanaf mei 2019 op GoA 2 rijden tussen de stations 
St Pancras en Blackfriars in Londen en vanaf december 2019 tussen de stations St Pancras en London 
Bridge, met in de spits een frequentie van 24 treinen per uur (Thameslink, 2018). 

De treinen van Thameslink rijden met GoA 2, dus er is nog een machinist aanwezig. Om de acceptatie van 
volledig autonome treinen – dat wil zeggen zonder machinist – te monitoren, zou kunnen worden gekeken 
naar de verschillen en overeenkomsten met volledig autonome metro’s, waar geen problemen mee zijn 
(Allianz pro Schiene, 2016).

Acceptatie spoorpersoneel 
Het is goed om de uitingen van (spoor)vakbonden hierover te volgen. Zo was vakbond FNV boos over de 
experimenten met zelfrijdende treinen die ProRail heeft uitgevoerd (treinreiziger.nl, 2018a). Bij de hoge 
autonomieniveaus GoA 3 en 4 wordt het takenpakket van het rijdende personeel, machinist en conducteur, 
flink kleiner of het verdwijnt helemaal, wat op weerstand kan stuiten. Tegelijkertijd doet zich in de  
spoorsector een personeelstekort voor (o.a. De Stentor, 2017).

Bronnen om in de gaten te houden
Er zijn geen specifieke bronnen gevonden die de gebruikersacceptatie van autonoom railvervoer in de 
praktijk monitoren. Ter indicatie zou kunnen worden gekeken naar de acceptatie van autonome metro’s. 
In het geval van de acceptatie van het spoorpersoneel is het goed om de mediaberichten te volgen  
wanneer autonoom railvervoer een rol gaat spelen. Nu gaat het, zoals eerder beschreven, vooral nog 
vooral om kleinschalige pilots, waardoor de acceptatie van het personeel minder speelt.

5.3.2.2  Wet- en regelgeving

Inleiding en stand van zaken
Wet- en regelgeving in Nederland zullen waarschijnlijk moeten worden aangepast voor een trein zonder 
machinist. Zo gaat het Besluit Spoorverkeer (Besluit van 3 december 2004, houdende regels met betrekking 
tot het veilig en ongestoord gebruik van hoofdspoorwegen (Besluit spoorverkeer)) automatisch uit van 
de aanwezigheid van een treinbestuurder. Een trein zonder conducteur mag wel. 

Bronnen om in de gaten te houden
Er zijn geen specifieke bronnen bekend die in de gaten kunnen worden gehouden. 
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5.3.2.3  Standaardisatie en harmonisatie

Inleiding en stand van zaken
Bij metro’s zijn de functies voor automatische metro-operatie (dit speelt vanaf GoA 2) al goed gedefinieerd 
met een internationale standaard van de International Electrotechnical Commission (IEC). In dit geval 
gaat het om de norm IEC 62267.66 Voor automatische treinoperatie is een dergelijke IEC-norm er nog niet 
(Yin et al., 2017). ERTMS kan echter wel worden gezien als een vorm van standaardisatie; het is een  
initiatief voor de ontwikkeling van technische specificaties voor de interoperabiliteit voor de besturing en 
seingeving binnen Europa. Het moet daarmee ook bijdragen aan de ontwikkeling van één samenhangend 
spoorsysteem (zie ook paragraaf 4.3.3).

Toch blijft het Europese raillandschap volgens STRIA (EC, 2019) erg gediversifieerd, met per land  
verschillende technische standaarden en operationele principes. Daarnaast bevindt de ontwikkeling naar 
meer geautomatiseerde treinen zich in verschillende fasen, afhankelijk van het land (EC, 2019).
Standaardisatie op het gebied van autonoom railvervoer is belangrijk. De standaardisatie van het trein-
beveiligingssysteem, ERTMS, is hiervan een goed voorbeeld. Zo kunnen treinen in verschillende landen 
op dezelfde wijze communiceren met de fysieke en digitale infrastructuur. En harmonisering kan ook de 
ontwikkelkosten in de hand houden. 

De verwachting is dat de volgende set van ERTMS-specificaties die wordt uitgebracht, ook specificaties 
voor ATO zal bevatten; als uitbrengdatum wordt 2022 genoemd (Spoorpro, 2019b; 2019d).  
Het is goed om deze specificaties in de gaten te houden. ERTMS gaat over de apparatuur in zowel  
de trein als de infrastructuur.

Bronnen om in de gaten te houden
Hier beschrijven we een aantal bronnen die gezamenlijk een beeld geven van ontwikkelingen op het 
gebied van standaardisatie en harmonisatie. Zo geeft de ‘STRIA Roadmap on Connected and Automated 
Transport’ van de Europese Commissie een uitgebreid overzicht rondom ontwikkelingen en roadmaps 
voor verschillende autonome vervoerwijzen, waaronder de trein (EC, 2019). Ook worden hierin verschillende 
Europese projecten en initiatieven aangehaald. Eén ervan is de European Rail Research Advisory Council 
(ERRAC), een publiek-private samenwerking tussen de Europese Commissie en de industrie om de  
Europese railsector competitiever en innovatiever te maken. ERRAC heeft in 2014 een Strategic Rail 
Research and Innovation Agenda gemaakt (ERRAC, 2014). Een ander eerder aangehaald project om te 
volgen is Shift2Rail (zie paragraaf 5.3.1). Daarnaast is het goed om ontwikkelingen op het gebied van 
ERTMS-specificaties in de gaten te houden. Deze worden ontwikkeld door de European Rail Agency 
(ERA). Tot slot kan het interessant zijn om ISO-standaarden te volgen.

5.3.2.4  Businessmodellen

Inleiding en stand van zaken 
Autonoom rijdende treinen leveren kosten en baten op. Kosten zijn bijvoorbeeld voor de inbouw van 
trein- en baanapparatuur, de baten zijn – als dat past binnen de dienstregeling en er genoeg personeel is 
voor de overblijvende taken – frequentere treinen of een betrouwbaardere dienstregeling. 
Er zijn meerdere businessmodellen te onderscheiden: van de maakindustrie (een treinenbouwer zoals 
Alstom of Siemens) en van partijen in transportsector, zoals NS, ProRail, exploitanten van goederentreinen 
en dergelijke. Mede op basis van interviews met experts en van literatuuronderzoek onderscheiden we 
de volgende deelindicatoren:
• Investeringen in de infrastructuur en voertuigsystemen van ERTMS en ATO;
• Businessmodellen achter de ontwikkeling en het gebruik van meer autonome technieken; 

66  De Nederlandse titel van deze norm is: ‘Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer – Automatisch geleid stedelijk vervoer 
(AUGT) – Veiligheidseisen’. 
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Investeringen in de infrastructuur en voertuigsystemen van ERTMS en ATO
ERTMS vergt investeringen in de infrastructuur en in voertuigsystemen. De investeringen in de infra-
structuur liggen primair bij de overheid. Voor het inbouwen van systemen in de treinen zijn de vervoerders 
primair verantwoordelijk, al dan niet met ondersteuning in de vorm van subsidies. Het gaat om grote 
bedragen per trein. Om een indicatie te geven: website Spoorpro (2019c) schrijft in een artikel dat voor 
het opwaarderen van 99 goederenlocomotieven naar ERTMS-baseline 2 bijna 50 miljoen euro  
beschikbaar is gekomen, maar dat dit bedrag volgens branchevereniging Railgood “lang niet genoeg”  
is. De Railgood-voorzitter zegt in Spoorpro (2019c): 

“We hebben hier te maken met grote internationale private ondernemingen die tussen de honderd en tweehonderdduizend 
euro per locomotief moeten investeren voor het upgraden van de bestaande ERTMS-versie of een retrofit als het gaat om 
locomotieven waar nu alleen nog ATB in zit (…) Bij het vervangen van een locomotief ben je zo een half miljoen kwijt.” 

Eveneens volgens de Railgood-voorzitter staan er voor de goederenvervoerders vrijwel geen voordelen 
tegenover de opwaardering en is er geen zicht op dat de investeringen in de komende decennia kunnen 
worden terugverdiend.  
 
“Voor de internationale bedrijven is het na zo’n rekensommetje heel eenvoudig: ze gaan die bedragen niet investeren in 
hun Nederlandse activiteiten. Wat betekent dat vracht wordt verplaatst naar trucks, terwijl we juist het omgekeerde 
wilden bereiken”  (Spoorpro, 2019c).

Als het gaat om ATO, is het moeilijk om concrete informatie te krijgen over de kosten. Dit komt mogelijk 
door de nieuwheid van de techniek. Spoorpro (2019d) geeft aan dat de totale investering voor  
Denemarken om op het hele spoornet met ATO te rijden 430 miljoen Deense Kroon (DKK) bedraagt 
(ongeveer 58 miljoen euro). Die investering zou vervolgens 11 tot 45 miljoen DKK aan energiebesparing 
moeten opleveren, uitgaande van de bestaande treinenvloot. Verder stroomt er 25 tot 40 miljoen DKK 
aan extra verbruiksvergoedingen in de kas door de toegenomen capaciteit en hoeven er 6 tot 9 miljoen 
DKK minder kosten te worden gemaakt als gevolg van vertragingen. Deze informatie is afkomstig van de 
Deense spoorbeheerder Banedanmark.

Businessmodellen achter het gebruik van meer autonome technieken 
Er kunnen meerdere businessmodellen ten grondslag liggen achter het gebruik van meer autonome 
treintechnieken. Zo beschrijft Spoorpro (2017d) dat ProRail onderzoek doet naar verschillende  
businesscases met GoA 2. Drie daarvan hebben betrekking op het gebruik van meer autonome technieken 
om zo de spoorcapaciteit beter te benutten. Een vierde businesscase heeft betrekking op het autonoom 
rangeren van goederentreinen in de Rotterdamse haven, wat veel tijd en mankracht kost. Ook het opstel-
proces van lege reizigerstreinen aan het einde van de dienstregeling is een tijdrovende klus, waarbij met 
automatisering mogelijk winst valt te behalen. ProRail kijkt daarbij naar de ervaringen die de Zwitserse 
spoorwegen SBB hiermee al hebben opgedaan.

Bronnen om in de gaten te houden
Er zijn geen specifieke bronnen bekend die zich richten op businesscases voor autonome treinen.  
Om ontwikkelingen meer in hun algemeenheid in de gaten te houden kan gebruik worden gemaakt van 
inzichten uit de eerdergenoemde ‘STRIA Roadmap on Connected and Automated Transport’ van de  
Europese Commissie (EC, 2019). Ook worden hierin verschillende en eerdergenoemde Europese projecten 
en initiatieven aangehaald, zoals Shift2Rail. 
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5.3.3  Verkoop en gebruik 
 
5.3.3.1  Verkoop en penetratie

Inleiding en stand van zaken
Het gaat hier om de verkoop en het commerciële gebruik van ATO en systemen die ermee samenhangen, 
zoals ERTMS.

Bronnen om in de gaten te houden
ATO-systemen worden vooral getest in pilots en er zijn voor zover bekend geen databronnen bekend die 
het gebruik van dergelijke systemen monitoren. De STRIA Roadmap on Connected and Automated 
Transport van de Europese Commissie (EC, 2019) geeft wel een overzicht van verschillende experimenten 
en toepassingen van autonome systemen in Europese landen. Daarnaast kunnen ontwikkelingen in 
specifieke projecten nader worden gemonitord. Voorbeelden zijn:
1. Het is goed om de uitrol van ERTMS binnen Nederland in de gaten te houden, omdat dit een 

noodzakelijke basisvoorwaarde is voor het uiteindelijk autonoom kunnen rijden (met ATO). Deze 
uitrol kan in de gaten worden gehouden via de voortgangsrapportages die vanuit het programma 
ERTMS naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Deze geven inzicht in de ontwikkelingen binnen en 
rond het programma, de scope, de planning en de financiën (IenW, 2019a). In 2013 heeft de Tweede 
Kamer de invoering van het ERTMS aangemerkt als Groot Project, waarmee het programma ERTMS 
onder de Regeling Grote Projecten valt en hiervoor dus halfjaarlijkse voortgangsrapportages moeten 
worden opgesteld.

2. Het volgen van Thameslink in het Verenigd Koninkrijk, dat al op bepaalde baanvakken GoA 
2-systemen in bedrijf heeft, gecombineerd met ERTMS-niveau 2. Hier kan worden gemonitord in 
hoeverre deze systemen verder worden uitgebreid, eerst op het huidige traject en later misschien 
naar andere trajecten.

3. In 2004 heeft Alstom tijdens de spoorwegvakbeurs InnoTrans als eerste een commerciële versie 
gepresenteerd van ERTMS-niveau 3 (wiki ERTMS). In Wuppertal rijdt de Schwebebahn sinds dit jaar 
op ERTMS-niveau 3.

5.3.3.2  Gebruik

Inleiding en stand van zaken
Ondanks de initiatieven die er zijn rondom het ontwikkelen van meer autonome treinen lijkt alleen op  
de Thameslink gedeeltelijk commercieel gereden te worden met een autonome trein GoA 2, waarbij de 
machinist nog wel aanwezig is. 

Bronnen om in de gaten te houden
De STRIA Roadmap on Connected and Automated Transport van de Europese Commissie (EC, 2019)  
geeft een overzicht van verschillende experimenten en praktijktoepassingen van autonome systemen  
in Europese landen.

5.3.4  Samenvattend overzicht bronnen voor monitoring

Belangrijke thema- en indicatoroverstijgende bronnen
Op het gebied van autonoom rijden en de ontwikkelingen daaromtrent lopen meerdere (onderzoeks)
projecten en pilots. Hier beschrijven we een aantal belangrijke bronnen die een overzicht geven van de 
ontwikkelingen en de transitie in de richting van meer autonoom railvervoer. 

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid | Monitoren van de transitie naar autonoom vervoer 83



Sommige van deze bronnen zijn eerder in paragraaf 5.3 genoemd. Hier beschrijven we de bronnen die 
ook van thema-/indicatoroverstijgend belang zijn en daarmee naslagwerken vormen om zicht te krijgen 
op de stand van zaken rondom de ontwikkeling naar autonoom wegvervoer. 

De eerste belangrijke bron om in de gaten te houden is de ‘STRIA Roadmap on Connected and  
Auto-mated Transport’ van de Europese Commissie. In deze Strategic Research and Innovation Agenda 
(STRIA) worden roadmaps beschreven voor de weg, het spoor en het water. Het rapport is gemaakt in 
samenspraak met vertegenwoordigers van de EU-lidstaten en stakeholders uit de industrie en wetenschap. 
Het rapport maakt een onderverdeling in verschillende lagen: techniek, sociaal, economie, menselijke 
factoren en wetgeving/juridisch. De stand van zaken wordt beschreven (ook in verschillende landen),  
net als de hordes die moeten worden overwonnen en de mogelijkheden die er zijn. Ook worden lopende 
onderzoeksprogramma’s en -projecten genoemd. 

Zoals eerder aan de orde kwam, loopt er een aantal belangrijke EU-projecten en initiatieven op het vlak 
van autonoom railverkeer. Een belangrijk Europees partnerschap op het gebied van innovaties op het 
spoor is Shift2Rail Joint Undertaking (S2R JU).67 Shift2Rail is een Horizon2020-project van de EU met 
fifty-fifty cofinanciering tussen bedrijfsleven en EU. Het is goed om te volgen wat hier voor nieuwe  
ontwikkelingen plaatsvinden. Shift2Rail heeft vijf innovatieprogramma’s (IP’s). Het tweede (IP2) gaat 
over Advanced Traffic Management & Control Systems (S2R IP2, website  
www.shift2rail.org/research-development/ip2/), waaronder ook ATO valt. In oktober 2018 publiceerde 
S2R een zogenoemde ‘catalogue of solutions’. Hier werden ook technische problemen op het gebied van 
ATO in behandeld (Shift2Rail, 2019b). 

Binnen Nederland is het goed om experts bij ProRail en de Nederlandse universiteiten te consulteren. 
Binnen Europa kan de European Rail Research Advisory Council (ERRAC) in de gaten worden gehouden. 
Dit is een publiek-private samenwerking tussen de Europese Commissie en de industrie om de Europese 
railsector competitiever en innovatiever te maken. Op de wesbite68 zijn meerdere papers en position 
papers te vinden. Zo heeft ERRAC in 2014 een ‘Strategic Rail Research and Innovation Agenda’ opgesteld 
(ERRAC, 2014), maar is er ook een visiedocument (ERRAC, 2018) te vinden en een recente publicatie over 
onderzoeks- en innovatieprioriteiten voor 2030 (ERRAC, 2019). 

Tot slot kan gebruik worden gemaakt van inzichtelijke nieuwsberichten op websites zoals Spoorpro.nl, 
railtech.com, globalrailwayreview.com. Daarbij is wel enige voorzichtigheid geboden, omdat het om  
informatieve korte journalistieke nieuwberichten gaat. Deze artikelen kunnen wel een eerste  
signalerende functie hebben, maar ‘diepere’ verklarende inzichten ontbreken vaak.

67  www.shift2rail.org/ 
68  www.errac.org/publications/
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Samenvatting van specifieke bronnen per indicator
Tabel 5.3 geeft een overzicht van interessante, te raadplegen bronnen per deelindicator. Deze bronnen 
zijn al eerder genoemd in paragraaf 5.3, maar worden hier samengevat.

Tabel 5.3:  Bronnen per deelindicator.

Thema Bron 

Techniek •  De IEEE Intelligent Transport Systems Society www.ieee-itss.org/

•  MOVINGRAIL www.projects.shift2rail.org/s2r_ip2_n.aspx?p=MOVINGRAIL

•  Shift2Rail www.shift2rail.org/ en specifiek het tweede innovatieprogramma IP2 over  

Advanced Traffic Management & Control Systems  

www.shift2rail.org/research-development/ip2/ 

•  Proeven van ProRail met GoA 2 in combinatie met ATB-NG; proeven van SNCF met bestuurder-

loze trein (‘train autonome’) (SNCF, 2019c). 

• Ont wikkelingen bij buitenlandse projecten:  

- Digital Railway (UK)  

 www.cdn.networkrail.co.uk/wp-content/uploads/2018/05/Digital-Railway-Strategy.pdf  

- het UK Rail Research Innovation Network (UKRRIN) www.ukrrin.org.uk/  

- Smart Rail 4.0 (Zwitserland) www.smartrail40.ch/  

- Digitale Schiene Deutschland (DSD) (Duitsland) www.digitale-schiene-deutschland.de/

Acceptatie en  
menselijke factoren

(spoor)vakbonden.
Acceptatie van GoA 2 van Thameslink.

Wet- en regelgeving -

Standaardisatie en 
harmonisatie

Standaarden van de International Electrotechnical Commission (IEC)
ERTMS-specificaties; in 2022 wordt de ERTMS-specificatie voor ATO (‘ATO over ERTMS’) verwacht

Businessmodellen MOVINGRAIL onderzoekt haalbaarheid virtueel koppelen (platooning) voor treinen
SNCF bestuurderloze trein in 2025?
Denemarken

Verkoop en  
penetratie

• Thameslink Londen 115 Siemenstreinen met GoA 2

• Penetratie van ERTMS in Nederland (voortgangsrapportages programma ERTMS)

Gebruik Thameslink Londen

5.4 Luchtvaart

5.4.1 Technische indicatoren

Inleiding en stand van zaken
Net als bij de andere modaliteiten is de stand van de techniek in de luchtvaart een belangrijke factor om 
in de gaten te houden. In de burgerluchtvaart wordt al decennia gebruik gemaakt van autopilootsystemen. 
Aanvankelijk richtten deze systemen zich vooral op het stabiliseren en vereenvoudigen van de vliegtuigen. 
Grote vliegtuigen beschikken daarnaast over een ‘flight management system’ (FMS)69, waarbij de piloot 
een vluchtplan/-route invoert en het vliegtuig zelf naar de bestemming vliegt. Op langere vluchten  
ontlast dit de piloten. En veel moderne vliegtuigen beschikken zelfs over automatische landingssystemen, 
om bijvoorbeeld in mistige condities te kunnen landen. Wel blijft de piloot hierbij nog steeds 
eindverantwoordelijk. Mede door dergelijke hulpsystemen is het aantal piloten op lange vluchten  

69  www.wired.com/story/boeing-autonomous-plane-autopilot/

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid | Monitoren van de transitie naar autonoom vervoer 85

https://www.ieee-itss.org/
https://projects.shift2rail.org/s2r_ip2_n.aspx?p=MOVINGRAIL
https://shift2rail.org/
https://shift2rail.org/research-development/ip2/
https://cdn.networkrail.co.uk/wp-content/uploads/2018/05/Digital-Railway-Strategy.pdf
https://www.ukrrin.org.uk/
https://smartrail40.ch/
https://www.digitale-schiene-deutschland.de/


afgenomen van drie naar twee. Anno 2019 bestaan er nog geen dronevluchten die passagiers vervoeren 
(ITF/OECD, 2018). Wel zijn in verschillende landen vergunningen afgegeven om onder experimentele 
omstandigheden pilots uit te voeren, prototypes te testen en shows te geven (zie ook paragraaf 3.4). Ook 
voor goederen bestaat er geen regulier dronetransport. Wel zijn er pilots met vrachtdrones uitgevoerd en 
met het vervoer van kleine goederenpakketten (maximaal 5 kg) door bedrijven als FedEx, UPS, DHL en 
Amazon. Zwaardere goederen worden vooral getest door militaire drones alvorens ze worden toegepast 
voor niet-militaire doeleinden. Het IJslandse bedrijf AHA voerde in Reykjavik in 2017 ongeveer 20 drone-
vluchten per dag uit tussen twee delen van de stad (ITF/OECD, 2018).70 In Nederland zijn de ANWB,  
Post.nl, De Erasmus Universiteit en Sanquin een pilot gestart om bloed te transporten per drone.71 

Op technisch vlak speelt VTOL-techniek (Vertical Take-off and Landing) een belangrijke rol. Zo hebben 
bedrijven als Uber Elevate, Lilium, Kitty Hawk en Volocopter plannen voor VTOL-drones of ze zijn al bezig 
deze te testen. Ook meer traditionele bedrijven als Airbus en NASA ontwikkelen deze technologie.  
Sommige bedrijven beperken zich daarbij tot metropolitane gebieden, andere, zoals Lilium, willen van 
Londen naar Parijs vliegen. Uber zegt in 2020 met vliegende taxi’s te kunnen beginnen, terwijl Kitty  
Hawk autonome vliegtuigen in Nieuw-Zeeland gaat testen. De meeste VTOL-drones gebruiken elektrische 
motoren, maar de capaciteit van de batterij is de beperkende factor.72 Met de capaciteit van de huidige 
generatie batterijen (200 Wh/kg) kunnen 1-2 personen worden vervoerd. Naar verwachting komen in de 
toekomst batterijen met een capaciteit 3.000 Wh/kg (lithium-zwavel en waterstof brandstofcel) beschik-
baar. Op dit moment maakt de batterij ongeveer 45% uit van het totale gewicht van een elektrisch  
VTOL-drone (Polazcyk et al., 2019). Bacchini en Cestino (2019) geven een uitgebreide vergelijking tussen 
drie elektrische VTOL-drones: de Ehang-184 (mulitirotor), de Lilium Jet (vaste vleugels) en de Kitty Hawk 
Cora (vleugel en propeller). Op een vlucht van 7 km is de Lilium het snelst en kost de Ehang de minste 
energie. Op een vlucht van 30 of 100 km scoort de Lilium het best, zowel in tijd als in energieverbruik. 

We onderscheiden in deze paragraaf, net als bij het wegverkeer, de volgende technische deelgebieden 
waarop we de ontwikkelingen willen volgen: 
• Het niveau van marktrijpheid (TRL);
• De afbakening van het gebied waar en de omstandigheden waaronder voertuigen autonoom 

kunnen rijden (ODD); 
• Ontwikkelingen rondom de interactie tussen voertuig en infrastructuur (fysiek en digitaal).

Het niveau van marktrijpheid (TRL)
Net als voor de andere modaliteiten is de typologie van Technical Readiness Levels (TRL) geschikt om  
de technische ontwikkelingen te volgen. Hiertoe kan gebruik worden gemaakt van de negen TRL-niveaus. 
Vanaf niveau 7 begint het interessant te worden, omdat dan prototypes worden gedemonstreerd in de 
operationele/gebruikersomgeving en niet alleen in een gecontroleerde testomgeving. Bij niveau 9 is er 
sprake van een productie-/marktrijpe techniek (zie ook paragraaf 2.4). 

70   Er zijn twee types VTOL-drones. Drones met rotorbladen voor zowel stijgen en landen als voor het vliegen zelf en drones 
met vaste vleugels. Een overzicht van de verschillende types eVOLT-drones, en specificaties betreffende gewicht, 
snelheden, batterijcapaciteit en laadvermogen, staan in Polazcyk et al. (2019). In dit overzicht loopt de batterijcapaciteit 
uiteen van 17-320 KWh, het te vervoeren gewicht van 2-750 kg, het aantal te vervoeren personen van 1-8, de snelheid van 
30-530 km/uur en de range van 30-1.300 km.

71  www.anwb.nl/over-anwb/nieuws/2019/november/drones-helpen-bij-medisch-transport
72  www.fehrandpeers.com/vtol
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De afbakening van het gebied waar en de omstandigheden waaronder drones autonoom 
kunnen vliegen (ODD) 
Bij de ontwikkeling van drones wordt getest in gedefinieerde en beperkte omgevingen, in dit geval in 
verschillende delen van het luchtruim. Dit begint bij drones met een laag gewicht en een beperkte  
vlieghoogte die continu in zicht van de piloot vliegen (VLOS, Visual Line of Sight). Een stap verder is het 
vliegen buiten het zicht van de piloot (Beyond Visual Line of Sight, BVLOS) en uiteindelijk het volledig 
autonoom vliegen. Deze gedefinieerde ruimtelijke beperkingen sluiten functioneel gezien aan op het 
concept van ‘operational design domain’ (ODD), dat bij de auto veelvuldig wordt gebruikt. Bij drones lijkt 
deze term echter niet als zodanig te worden gebruikt. Het is goed om in de gaten te houden wanneer 
drones ‘beyond visual line of sight’ (BVLOS) kunnen en mogen vliegen en om dat te relateren aan de  
TRL-niveaus van marktrijpheid.

Ontwikkelingen rondom de interactie tussen drone en infrastructuur (fysiek en digitaal)
Eén van de belangrijkste voorwaarden om met drones te kunnen vliegen is de ontwikkeling van een 
geschikt (deel van het) luchtruim. Dit deel wordt aangeduid met U-Space en heeft zowel technische  
als wet- en regelgevingsaspecten. Het is daarom goed de ontwikkelingen naar een volledig werkende 
U-Space te volgen.

U-Space is een set van nieuwe diensten en specifieke procedures ter ondersteuning van het veilige en 
efficiënte gebruik van het luchtruim voor grote aantallen drones volgens BVLOS. Dit gaat gepaard met 
een hoge mate van digitalisering en automatisering van functies zowel vanuit de drone zelf als vanaf de 
grond. Het gaat hier om routinematige droneoperaties en om de juiste afstemming met de bemande 
luchtvaart. U-Space is geen gedefinieerd deel van het luchtruim, maar meer een functionele en adaptieve 
ruimte in de lucht. De ontwikkeling van U-space kent vier fasen: U1 t/m U4 (zie figuur 5.5)  
(SESAR-JU 2016; 2017).
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Figuur 5.5:  De ontwikkeling van U-space in vier fasen. Bron: SESAR-JU (2016; 2017).

Fase U1 kenmerkt zich door e-registratie, e-identificatie en geofencing (een technologie om te voorkomen 
dat drones een bepaald gebied in- of uitvliegen). Fase U2 bestaat uit de ondersteuning van droneoperaties, 
een vluchtplan, goedkeuring van de vlucht, tracking van informatie en de interactie met de luchtverkeers-
controle. In U3 kunnen vervolgens meer complexe toepassingen, ook in dichtbevolkte gebieden, worden 
ondersteund. Er zijn zogenoemde ‘detect and avoid’-technieken en de communicatie is verbeterd. In U4 
is er volledige integratie met de bemande luchtvaart en bestaat er en hoge mate van automatisering, 
digitalisering en connectiviteit. 

Naast de infrastructuur in de lucht, is ook de infrastructuur op de grond van belang. Start- en landingsbanen 
zullen voor drones niet zo lang hoeven te zijn als voor de grote vliegtuigen, maar vergen wel ruimte.  
En daar waar die ruimte er niet is, zoals in grote steden, zal vaker gebruik worden gemaakt van drones  
die verticaal kunnen stijgen en dalen (VTOL). 

Bronnen om in de gaten te houden
Hier beschrijven we de bronnen die gezamenlijk een beeld geven van de ontwikkelingen op het gebied 
van de drie technische deelgebieden die hiervoor zijn beschreven. We maken daarbij geen specifiek 
onderscheid meer naar de drie deelgebieden.
• Instituten of organisaties die op technisch vlak kunnen worden geraadpleegd, zijn het Nationaal 

Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium (NLR) in Amsterdam en de Faculteit Behavioural, Management 
and Social Sciences van de Universiteit Twente. Ook het onafhankelijke netwerk voor slimme, 
duurzame en sociale mobiliteit, Connekt, in Delft kan worden geconsulteerd. Connekt heeft daarbij 
bredere kennis over drones dan alleen de technische. Daarnaast beschikt Rijkswaterstaat inmiddels 
over een aantal drones (voor inspectiedoeleinden) en de daarbij behorende kennis en ervaring.73 
Daarnaast bestaan er veel internationale organisaties met relevante kennis, zoals de NASA,  
de EASA en de FAA. 
 

73  www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/2019/04/inzet-drones-door-rijkswaterstaat-gaat-volgende-fase-in.aspx
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• Europese Programma’s zoals SESAR-JU en Horizon2020 zijn bronnen voor ontwikkelingen op het 
gebied van U-space. Het project PODIUM (Proving Operations of Drones with Initial UTM), dat 
onder het EU-programma Horizon2020 valt, is gericht op U-Space fase 1 en 2, en beperkt op fase 3 
om onbemand luchtverkeersmanagement te valideren op TRL 7-niveau. Het project heeft de 
volgende doelen:
1. Het demonstreren van U-spacediensten, -procedures en -technologieën op vier Europese  

luchthavens, waaronder Groningen Eelde Airport in 2018 en 2019.
2. Conclusies trekken over de werking van U-Space op basis van veiligheid, beveiliging,  

efficiëntie, menselijke factoren in een gedefinieerde omgeving.
3. Aanbevelingen doen voor verder onderzoek en standaardisatie.

5.4.2  Niet-technische indicatoren

5.4.2.1  Acceptatie en menselijke factoren

Inleiding en stand van zaken
Er is weinig onderzoek gedaan naar de acceptatie van drones (Chamata & Winterton, 2018). De acceptatie 
bij het publiek blijkt af te hangen van de kennis die zij erover hebben, en die blijkt in het algemeen gering 
te zijn: hoe meer kennis, des te hoger is de acceptatie (Aydin, 2019). Daarnaast blijkt de acceptatie van 
autonome vliegtuigen afhankelijk te zijn van het doel waarvoor ze gebruikt worden: voor publieke en 
wetenschappelijke taken is de acceptatie hoger dan voor commerciële en hobbydoeleinden; en voor 
goederen is de acceptatie hoger dan voor personen. Als grootse risico’s worden gezien het misbruik door 
terroristen en de schending van de privacy door de aanwezigheid van camera’s op autonome vliegtuigen; 
geluidsoverlast wordt minder als een risico gezien (Aydin, 2019; Eissfeldt & Vogelpohl, 2019). Aan de 
andere kant blijkt uit een NASA-studie (Christian & Cabell, 2019) dat het geluid van drones als hinderlijker 
wordt beleefd dan dat van auto’s en vrachtwagens en dat bedrijven als Amazon, UPS en Domino’s Pizza 
daar rekening mee moeten houden bij hun transport van pakketjes.

Gevraagd naar hun houding ten opzichte van autonoom vliegen (ANSYS, 2019) antwoordde 70% van de 
ondervraagden (22.000 ondervraagden over de gehele wereld) te denken dat ze in hun leven met een 
autonoom vliegtuig zouden vliegen. Voor Chinezen was dat zelfs 97 procent, maar voor Engelsen lager: 
46 procent. Jongeren (18-24 jaar) waren positiever (83%) dan ouderen (ouder dan 65 jaar: 45%). Het niet 
meer functioneren van de techniek is de grootste angst bij autonoom vliegen (65%), veilig landen de 
kleinste angst (24%).

Belangrijke deelindicatoren die in de literatuur en in de expertinterviews naar voren komen,  
en waarvan ontwikkelingen kunnen worden gevolgd, zijn:
• De acceptatie van de (potentiële) gebruiker en de brede maatschappij;
• De menselijke verantwoordelijkheid en ethische aspecten.

Acceptatie van de (potentiële) gebruiker en de brede maatschappij
De acceptatie van drones hangt vooral af van de kans dat een autonoom luchtvaartuig verongelukt, dat 
wil zeggen naar beneden valt en schade berokkent aan mensen en omgeving. Dat is te meten aan de hand 
van het aantal ongelukken met drones en de perceptie door burgers. Daarnaast kost vervoer door de 
lucht waarschijnlijk meer energie dan over de weg. In tijden van energiebesparing is het de vraag of deze 
vorm van transport wordt geaccepteerd. Mogelijk hangt de acceptatie voor het passagierstransport met 
autonome luchtvaartuigen uiteindelijk ook af van de acceptatie van de autonome auto  
(SESAR-JU, 2016). Het is daarom belangrijk de acceptatie van andere autonome vervoerwijzen in  
de gaten te houden (zie bijvoorbeeld paragrafen 5.2.2 en 5.3.2).
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De menselijke verantwoordelijkheid en ethische aspecten.
Net als bij alle andere modaliteiten is de menselijke verantwoordelijkheid in het systeem een belangrijke 
indicator om in de gaten te houden. Dit kan bijvoorbeeld door de wetenschappelijke literatuur bij te 
houden (zie voor een overzicht Vance et al., 2019). Een vraag die centraal staat, is wanneer en hoe de 
mens kan en moet ingrijpen als er iets mis gaat. Het aspect van menselijke verantwoordelijkheid is  
tegelijkertijd ook een ethisch vraagstuk. Zijn er bijvoorbeeld ‘responsibility gaps’, waarbij ongelukken 
gebeuren waarvoor uiteindelijk niemand verantwoordelijk of aansprakelijk kan worden gehouden  
omdat het proces dat tot het ongeluk heeft geleid onvoorspelbaar of ondoorzichtig is? 

Bronnen om in de gaten te houden
Het Analysebureau luchtvaartvoorvallen (ABL) van de Inspectie Leefomgeving en Transport registreert  
en analyseert de verplichte meldingen van voorvallen in de Nederlandse burgerluchtvaart. Het ABL geeft 
periodiek factsheets uit, waaronder een signaalrapportage op het gebied van dronegerelateerde incidenten 
(ILT, 2019). Hierin staan ook het type incidenten en het aantal daadwerkelijke crashes. Dergelijke facts-
heets geven inzicht in de ontwikkeling van de veiligheid, een ontwikkeling die de acceptatie waarschijnlijk 
beïnvloedt. Daarnaast kan de wetenschappelijke literatuur worden gevolgd op het vlak van de acceptatie 
van drones.

5.4.2.2  Wet- en regelgeving

Inleiding en stand van zaken
Wet- en regelgeving is een belangrijke voorwaarde voor het mogelijk maken en toelaten van drones in 
het luchtruim. Daarom is het zaak ontwikkelingen op dit gebied in de gaten te houden. Denk aan ontwik-
kelingen binnen de International Civil Aviation Organisation (ICAO) en de EU, zoals administratieve regels 
(registratie van drones, training, verzekeringen), operationele regels (gewicht, vlieghoogte, wel/niet in 
het zicht van de operator) en verkeersregels (autorisatie, maximumvlieghoogte, beperking 
vlieggebieden).74 Het belangrijkste luchtvaartthema – de veiligheid – wordt behartigd door de European 
Aviation Safety Agency (EASA) in Keulen.

De huidige wet- en regelgeving stelt allerlei beperkingen aan het gebruik van autonome luchtvaartuigen. 
Het gaat om beperkingen ten aanzien van waar wel en niet mag worden gevlogen en wat wel en niet mag 
worden vervoerd. Daarnaast moet het luchtruim geschikt worden gemaakt voor autonome luchtvaartuigen, 
zodat zowel bemande als onbemande vliegtuigen veilig kunnen vliegen. Er wordt binnen Europa gewerkt 
aan het eerder genoemde concept van U-Space (zie ook paragraaf 5.4.1): een set van nieuwe, vooral 
digitale diensten die zorgen voor de automatisering van functies en van specifieke procedures om grote 
aantallen autonome luchtvaartuigen veilig en efficiënt te kunnen laten vliegen. De regels in deze U-Space 
dienen te zijn afgestemd met de bemande luchtvaart. De werking van Unmanned Aircraft Systems Traffic 
Management (UTM) zou complementair moeten gaan werken aan de reeds bestaande luchtverkeers-
controle voor bemande vliegtuigen

Binnen de EU is European Aviation Safety Agency (EASA) verantwoordelijk voor de regelgeving die het 
mogelijk moet maken veilig met drones te kunnen vliegen. In het verleden golden voor drones van meer 
dan 150 kg dezelfde regels als voor andere (bemande) luchtvaartuigen. Onder de 150 kg gold de  
nationale wet- en regelgeving. Door de toename van het dronegebruik is regelgeving voorgesteld die niet 
meer uitgaat van alleen het gewicht als criterium. Het moet veeleer gaan om het ‘hoe’ en ‘onder welke 
omstandigheden’ gebruiken van drones. 

74  www.eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0947&from=EN 
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De EASA onderscheidt drie categorieën van gebruik, gebaseerd op het risico voor derden (personen en 
eigendom) (EASA, 2015):
• De ‘open categorie’ (laag risico): hier geldt een minimaal aantal regels, geluidsbeperkingen, normen 

en vereisten voor bepaalde functionaliteiten. Drones in deze categorie wegen minder dan 25 kg, 
mogen maximaal 150 m hoog vliegen en moeten constant met het oog kunnen worden gezien. 
Daarnaast moet geofencing worden toegepast: de toegang van een drone is beperkt tot bepaalde 
gebieden op basis van zowel de software- als de hardware-eigenschappen van de drone. Hierbuiten 
kan de drone niet vliegen ook al zou de piloot daarop sturen. Handhaving gebeurt door de politie.

• De ‘specifieke’ categorie (middelhoog risico): de machtiging tot gebruik wordt bepaald door een 
nationale autoriteit op basis van een risicobeoordeling door de exploitant. Deze moet aangeven 
welke maatregelen zijn genomen om de risico’s tot een minimum te beperken.

• De ‘gecertificeerde ‘categorie (hoger risico): de vereisten die aan deze categorie drones worden 
gesteld om te mogen vliegen, zijn gelijk aan die van de bemande luchtvaart. Toezicht vindt plaats 
door de nationale luchtvaartautoriteit (licenties, goedkeuring onderhoud, exploitatie, enzovoort)  
en de EASA (bijvoorbeeld het ontwerp).

Per 1 juli 2020 wordt de nationale regelgeving rondom drones, bijvoorbeeld op het gebied van  
personeel, luchtwaardigheid en vluchtuitvoering, grotendeels vervangen door Europese regelgeving. 
Deze regelgeving maakt geen onderscheid meer tussen recreatief en beroepsmatig gebruik van drones 
en bevat geharmoniseerde voorschriften voor het veilig vliegen met drones. De nationale luchtverkeers-
regels blijven wel gelden. Naast een verplichte opleiding moeten alle operators die met een drone zwaarder 
dan 250 gram vliegen, zich registreren in een droneregister. Daarnaast geldt voor nieuwe drones boven 
de 250 gram een verplichting voor het hebben van een locatiebepalingssysteem en moeten deze drones 
ook identificatie-informatie uitzenden (IenW, 2019c).

Verschillen in regelgeving tussen landen/werelddelen
Het is belangrijk om de wet- en regelgeving in de EU in de gaten te houden. Nederland is hierbij betrokken. 
Daarnaast is het goed om de ontwikkelingen buiten Europa in de gaten te houden, bijvoorbeeld in de VS 
en in Azië. Hier kan de totstandkoming van regelgeving anders verlopen en Nederland zou hiervan kunnen 
leren. Zo zijn in China vergelijkbare UTM/U-Space systemen al operationeel (ITF/OECD, 2018). Op dit 
moment is de VS wereldleider op het gebied van de ontwikkeling van militaire drones en China is wereld-
leider in de productie van plezierdrones en de ontwikkeling van professionele drones (SESAR-JU, 2016).

Bronnen om in de gaten te houden
Belangrijk bronnen voor de ontwikkeling van wet- en regelgeving voor drones zijn internationale  
organisaties als de ICAO en de EU (EASA) en de implementatie van internationale en nationale  
wet- en regelgeving.

5.4.2.3  Standaardisatie en harmonisatie

Inleiding en stand van zaken
Standaardisatie en harmonisatie op het gebied van autonoom vervoer zijn belangrijk. Standaardisatie 
kan ervoor zorgen dat drones van verschillende merken in dezelfde ‘taal’ met elkaar kunnen communiceren. 
Daarnaast kunnen drones hierdoor in verschillende landen op dezelfde wijze communiceren met de 
fysieke en digitale infrastructuur. Belangrijke deelindicatoren die mede op basis van de expertinterviews 
naar voren zijn gekomen, zijn harmonisatie en standaardisatie op het gebied van:
• Technieken (bijvoorbeeld software) van fabrikanten; 
• Infrastructurele benodigdheden.
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Standaardisatie en harmonisatie van technieken
Door het internationale karakter van de luchtvaart is interoperabiliteit een noodzaak: technieken en 
systemen dienen internationaal te kunnen en mogen worden toegepast. Dat kan alleen bij een bepaalde 
mate van standaardisatie. Net als voor het wegverkeer is het volgen van internationale projecten over 
‘standaarden’ een goede mogelijkheid. Denk hierbij ook aan relevante ISO-standaarden.75  
Daarnaast gelden de (vooral EU-) bronnen die zijn genoemd in paragraaf 5.4.1 ‘Techniek’. 

Standaardisatie en harmonisatie van infrastructurele benodigdheden
Een vraag die al lange tijd speelt, is in hoeverre de drone en de infrastructuur elkaar nodig hebben om op 
een veilige manier autonoom te kunnen vliegen. Dronefabrikanten ontwikkelen autonome technieken en 
overheden zijn in het algemeen verantwoordelijk voor de infrastructuur. Een breed gedragen gedachte, 
vooral bij overheden, is dat autonoom vliegen niet kan plaatsvinden zonder aanpassingen aan de fysieke 
en digitale infrastructuur. Voor drones wordt hiertoe het eerder genoemde concept van U-Space ontwikkeld. 
Daarom is het belangrijk in de gaten te houden wat dronefabrikanten van overheden vragen en welke 
standaarden zich op dit vlak ontwikkelen.

Bronnen om in de gaten te houden
Net als voor het thema wet- en regelgeving zijn ook voor standaardisatie en harmonisatie dezelfde  
internationale organisaties belangrijke bronnen: de ICAO en de EASA.

5.4.2.4  Businessmodellen

Inleiding en stand van zaken
Als de industrie onvoldoende geld kan verdienen met de ontwikkeling en het op de markt brengen van 
autonome vliegtuigen, komen ze er niet (Precisionhawk, 2019). Het is daarom van belang grip te krijgen 
op de businessmodellen en de ontwikkelingen op dit gebied. Mede op basis van interviews met experts 
en van literatuuronderzoek onderscheiden we de volgende deelindicatoren:
• Investeringen in autonoom vervoer;
• Conceptuele (en verdien)modellen van fabrikanten;
• Relatie met andere ontwikkelingen en businessmodellen.

Investeringen in autonoom vervoer
Investeringen in de ontwikkeling van drones worden onder andere gedaan door de EU (EC, 2019).  
Zo cofinanciert SESAR Joint Undertaking met 9,5 miljoen euro verschillende U-Space demonstratie-
projecten in Europa. Via het EU-programma Horizon2020 is 33 miljoen euro geïnvesteerd in projecten 
over de luchtwaardigheid van drones, innovatieve dronetoepassingen inclusief de daarbij horende 
veiligheids aspecten en duurzame ‘urban air’-operaties. De EU is voor de ontwikkeling van drones een 
samen werkingsverband aangegaan met de Europese Investeringsbank (EIB).

Het R&D-programma voor de ontwikkeling van U-Space kost de komende 5 tot 10 jaar zo’n 100 miljoen 
euro. Daarnaast is nog eens 100 miljoen euro nodig voor onderzoek en ontwikkeling voor het reeds 
gestarte maar door te zetten onderzoek naar aandrijving, operationele concepten en kosteneffectieve 
oplossingen (SESAR-JU, 2016).

75  Een voorbeeld hiervan is ISO 21384-3, zie ook www.iso.org/news/ref2461.html.
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Businessmodellen van fabrikanten 
Uit de interviews met experts kwam naar voren dat het van belang is de conceptuele verdienmodellen in 
de gaten te houden waarop fabrikanten inzetten. Deze modellen kunnen verschillen en geven een beeld 
van welke kanten de ontwikkeling opgaat. Een aantal relevante voorbeelden:
• De mens in het autonome systeem: Welke rol voorzien fabrikanten voor de mens? Moet de menselijke 

bestuurder/reiziger nog bepaalde taken uitvoeren (bijvoorbeeld bepaalde overzichtstaken)?  
Hoeft de mens op den duur niets meer te doen? Welke verschillende visies bestaan hierover bij 
fabrikanten? Bij autopilotsystemen vertrouwt Airbus bijvoorbeeld iets meer dan Boeing op de 
techniek, waarbij de computer de controle heeft tenzij de piloot ingrijpt. Bij Boeing neemt  
de mens/piloot de beslissing, daarbij ondersteund door automatische systemen.76 

• Data en privacy: Technologiebedrijven kunnen in de dronemarkt springen, niet zozeer voor de drone 
zelf maar voor de (verkoop van) software. Toegang tot data kan ook een belangrijke reden zijn.

 
Systemen zoals de autopilot hebben er in het verleden voor gezorgd dat de cockpitbemanning van drie 
naar twee mensen is teruggegaan. Meer geavanceerde systemen zouden er toe kunnen leiden dat er 
straks met slechts één pilot wordt gevlogen, waarbij een andere piloot misschien nog in een externe 
controlekamer zit.77 Dit zou een tussenstap kunnen zijn naar volledig autonome passagiersvluchten. 
Daarbij is het wel de vraag in hoeverre dit technisch goed en veilig mogelijk is en in hoeverre het wordt 
geaccepteerd. Zo is ALPA, de Amerikaanse Air Line Pilots Association, sterk gekant tegen vliegtuigen in de 
burgerluchtvaart met één in plaats van twee piloten. Ze beschrijven in een white paper de gevaren daarvan 
(ALPA, 2019).

Relatie met andere ontwikkelingen
Een belangrijke onzekerheid is in hoeverre de ontwikkeling naar autonoom vervoer wordt beïnvloed  
door ontwikkelingen en innovaties in aanpalende velden. Een voorbeeld is de relatie met elektrisch  
vervoer. Ook elektrisch vervoer is een innovatie. In hoeverre beïnvloedt deze ontwikkeling de ontwikkeling 
van drones? 

Niet alleen vanuit de vliegtuigwereld worden drones (zoals de Ehang 184) of vliegende taxi’s ontwikkeld. 
Ook de autowereld neemt initiatieven om (zelfrijdende) auto’s ‘te kunnen laten vliegen’. Een voorbeeld is 
de samenwerking tussen vliegtuigbouwer Airbus en autobouwer Audi.78 Ook het bedrijf Uber experimen-
teert met vliegende taxi’s (Uber Elevate, 2016). Uber denkt dat vliegende taxi’s (VTOL) met de huidige 
techniek mogelijk zijn en tegen redelijke tarieven kunnen worden ingezet.

Bronnen om in de gaten te houden
De belangrijkste bronnen zijn de eerder genoemde bedrijven die de drones maken, al dan niet in  
samenwerking met internationale organisaties als SESAR-JU. Ook is het goed om verschillende 
samenwerkingsverbanden/-initiatieven in de gaten te houden zoals de Connekt Drone Community79  
en Airhub80, een bedrijf in dronesoftware en consultancy.

76  www.wired.com/story/boeing-autonomous-plane-autopilot/
77  www.bbc.com/future/article/20191003-the-three-things-that-could-kill-the-pilotless-airliner
78  www.duurzaambedrijfsleven.nl/mobiliteit/30569/audi-airbus-drone
79  www.connekt.nl
80  www.Airhub.nl
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5.4.3  Verkoop en gebruik

5.4.3.1  Verkoop en penetratie

Inleiding en stand van zaken
Het kan hierbij gaan om het bijhouden van de verkoop van systemen die onderdeel uitmaken van de 
ontwikkeling van drones: digitaliseringssystemen, camera’s en bijvoorbeeld satellietsystemen.  
Daarnaast kan het gaan om het monitoren van de verkoopstatistieken van drones.

Bronnen om in de gaten te houden
Er zijn geen bronnen bekend die de verkoopcijfers van leveranciers van (deel)systemen door  
drone bedrijven bijhouden. Nieuwe regelgeving rondom drones (IenW, 2019c), die per 1 juli 2020 ingaat, 
bevat ook een registratieverplichting voor alle drones zwaarder dan 250 gram. Dit geeft een goede indicatie 
voor de verkoop van drones.  

5.4.3.2  Gebruik

Inleiding en stand van zaken
Het gaat hier om het gebruik van (deel)systemen in de ontwikkeling naar autonoom vervoer. Anders dan 
bij de auto, waar systemen in de auto aanwezig zijn, maar (door de nog aanwezige bestuurder) niet hoeven 
worden gebruikt, is het onwaarschijnlijk dat niet-gebruikte systemen in drones zullen worden  
aangebracht. Dit zou immers onnodig kostenverhogend werken.

Bronnen om in de gaten te houden
Over het gebruik van drones zijn geen goede bronnen bekend. Wel is er de eerder genoemde signaal-
rapportage van het Analysebureau luchtvaartvoorvallen (ABL) van de Inspectie Leefomgeving en Transport, 
waarin dronegerelateerde incidenten worden weergegeven en geanalyseerd (ILT, 2019). Dit geeft ook een 
beeld van het gebruik.

5.4.4  Samenvattend overzicht bronnen voor monitoring

Belangrijke thema- en indicatoroverstijgende bronnen
Hier beschrijven we een aantal bronnen die een overzicht geven van de ontwikkelingen en de transitie  
in de richting van autonome luchtvaart. Een belangrijk instituut om te volgen is het Nationaal  
Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium (NLR) in Amsterdam. Belangrijke bronnen voor de ontwikkeling van 
wet- en regelgeving voor drones zijn internationale organisaties als de ICAO en de EU (EASA).

Twee specifieke noemenswaardige publicaties zijn de ‘European Drones Outlook Study’ (SESAR-JU, 2016) 
en het rapport ‘(Un)certain Skies? Drones in the World of Tomorrow’ (ITF/OECD, 2018). De studie van 
SESAR-JU (2016) gaat vooral over de ontwikkelingen van drones die geen passagiers of vracht vervoeren, 
maar is niettemin interessant om te volgen. Doorgaans vinden ontwikkelingen eerst plaats in kleine 
luchtvaartuigen alvorens te worden toegepast op grotere. In de outlook gaat SESAR in op de indicatoren 
techniek, acceptatie, wet- en regelgeving. De outlook geeft de ontwikkeling van drones weer tot het jaar 
2050. ITF/OECD onderzoekt de rol van drones in het toekomstige vervoerssysteem. Hierbij wordt onder 
andere ingegaan op drones die personen en goederen vervoeren.

Belangrijke Europese Programma’s om te volgen zijn het eerder beschreven SESAR-JU, met daarbinnen 
het project PODIUM (Proving Operations of Drones with Initial UTM), dat onder het EU-programma 
Horizon2020 is gericht op U-Space fase 1 en 2, en beperkt op fase 3 om het management van onbemande 
luchtvaart te valideren op TRL 7-niveau. 
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Samenvatting van specifieke bronnen per indicator
Tabel 5.4 geeft een overzicht van interessante te raadplegen bronnen per deelindicator.  
Deze bronnen zijn al eerder genoemd, maar worden hier samengevat.

Tabel 5.4:  Bronnen per deelindicator.

Thema Rapport/Bron

Techniek Het Nationale Lucht-en RuimtevaartLaboratorium (NLR)  
Het NLR zit in diverse Europese dronewerkgroepen en -projecten. 
www.nlr.nl 

Het mobiliteitsnetwerk Connekt houdt zich bezig met drones:  
www.connekt.nl en www.atrsworld.org

Acceptatie van de 
gebruiker en menselijke 
factoren

Geen specifieke bronnen, afgezien van (wetenschappelijke)  
literatuur over acceptatie van autonoom vliegen

Wet- en  
regelgeving

Diverse Europese organisaties als de European Union Aviation Safety Agency (EASA)  
www.easa.europa.eu 
 
en het Europese Onderzoeksprogramma SESAR  
www.sesarju.eu/International  
 
Civil Aviation Organisation (ICAO) 
www.icao.int

Standaardisatie en 
harmonisatie

European Union Aviation Safety Agency www.easa.europa.eu
Het Europese Onderzoeksprogramma SESAR www.sesarju.eu 
International Civil Aviation Organisation (ICAO) www.icao.int

Businessmodellen Stichting Economisch Onderzoek www.precisionhawk.com/hubfs/ 
PrecisionHawk%20Drone%20Business%20Case%20WhitePaper%202019.pdf 
www.seo.nl

Verkoop en penetratie Dronefabrikanten zoals het Chinese bedrijf Ehang  
www.ehang.com/about

Gebruik Analysebureau luchtvaartvoorvallen (ABL) van de ILT

 
5.5 Scheepvaart

5.5.1  Technische indicatoren

Inleiding en stand van zaken
Het lijkt nog erg onduidelijk hoe de ontwikkeling naar autonoom varen eruit gaat zien. Zo stelt een expert 
zich in een interview de vraag in hoeverre autonoom varen zich in een hype bevindt. Net als bij de andere 
modaliteiten is ook in de scheepvaart de stand van de techniek een zeer belangrijke factor om in de gaten 
te houden: autonoom varen moet immers wel technisch en veilig kunnen. Het eerste volledig autonome 
schip dat commercieel gaat worden ingezet, is de Yara Birkland. Dit schip wordt momenteel in 
Noorwegen ontwikkeld en gaat op zijn vroegst vanaf 2020 varen, maar eerst nog met bemanning. Vanaf 
2022 gaat het naar verwachting containers vervoeren over een traject van 20 zeemijlen langs de Noorse 
kust (EC, 2019). We onderscheiden net als bij wegverkeer de volgende technische deelgebieden om 
ontwikkelingen op te volgen: 
• Het niveau van autonomie in combinatie met marktrijpheid (TRL);
•  De afbakening van het gebied waar en de omstandigheden waaronder vaartuigen autonoom  

kunnen varen (ODD). 
• Ontwikkelingen rondom interactie tussen vaartuig en infrastructuur (fysiek en digitaal). 
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Het niveau van autonomie in combinatie met marktrijpheid (TRL)
Binnen de maritieme sector is nog geen eenduidige en algemeen geaccepteerde definitie rondom autonome 
scheepvaart en de daarmee samenhangende autonomieniveaus (EC, 2019). Zo wordt volgens EC (2019) 
vaak aangesloten bij de definities voor het wegverkeer. Het CCNR (Central Commission for the Navigation 
of the Rhine) onderscheidt voor de binnenvaart vijf niveaus van autonomie die overeenkomen met de 
autonomieniveaus voor de auto (zie paragraaf 5.2.1). Deze niveaus richten zich vooral op het autonoom 
navigeren en besturen van het schip, maar zijn minder duidelijk toepasbaar voor andere aspecten of 
functionaliteiten zoals besturing op afstand (EC, 2019). En juist deze besturing op afstand (‘remote  
control’) kan een relevante factor zijn in de scheepvaart om zo bijvoorbeeld kosten te besparen.  
Daarmee samenhangend wordt in de autonomieniveaus, net als overigens bij de auto, geen onderscheid 
gemaakt tussen keuzes die lokaal (op het schip) worden genomen of die via een verbinding (‘connected’) 
plaatsvinden. Het is goed om definities van autonoom varen en de ontwikkelingen hierin te volgen, 
zowel voor de binnenvaart via de CCNR als voor de zeevaart via de Maritime Safety Committee van  
de International Maritime Organisation (IMO) (zie ook EC, 2019).

Tot de tijd dat definities verder zijn uitgekristalliseerd, zou het systeem van Technical Readiness Levels 
(TRL) kunnen worden gebruikt om de voortgang van de techniek te volgen.81 Deze TRL-niveaus kunnen 
voorlopig, net als bij de auto, worden gecombineerd met autonomieniveaus, zoals beschreven door de 
Central Commission for the Navigation of the Rhine (CCNR) (zie paragraaf 5.2.1). 

De afbakening van het gebied waar en de omstandigheden waaronder schepen  
autonoom kunnen varen (ODD)
Een ODD voor schepen betekent dat een schip zijn mate van autonoom varen (het functioneren van 
sensoren, mate van navigatie, enzovoort) moet laten zien onder geconditioneerde omstandigheden als 
wind, golven, zicht en bemanningsomstandigheden. In figuur 5.6 is het concept van ODD weergegeven 
als onderdeel in de ontwikkeling naar autonome schepen (NFAS, 2017).

Autonomous 
ship types

Bridge manning 
levels

Operational 
autonomy level

Ship  
autonomy types

Operational  
Design DomainODD

Figuur 5.6:  ODD als onderdeel in de ontwikkeling naar autonome schepen. Bron: NFAS (2017).

81 https://www.tudelft.nl/en/technology-transfer/development-innovation/research-exhibition-projects/
autonomous-shipping/
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Ontwikkelingen rondom interactie tussen schip en infrastructuur (fysiek en digitaal)
De communicatie tussen schepen onderling en tussen schip en de kust vindt plaats met diverse systemen 
vanuit een kustwachtcentrum (Elings et al., 2016). Tussen schepen gebeurt dat met het zogenoemde 
Digital Selective Calling-systeem (DSC) gebaseerd op MF/HF (middengolf en korte golf) en marine radio-
systemen. Een ander systeem, het Autometic Identification System (AIS), wisselt informatie uit tussen 
schepen en een controlecentrum aan land (naam, type schip, positie, koers, snelheid, type lading).  
Communicatie tussen schepen dicht bij de kust vindt plaats via NAVTEX: een MF (middengolf) of HF 
(korte golf) smalle band met informatie over het weer, gevaren en hulp. Maar al deze systemen kennen 
slechts een beperkte informatieoverdracht. In de toekomst zullen schepen worden uitgerust met  
HD-camera’s voor contact met kustwachtcentra. Zo is het met het Fleed Xpress systeem al mogelijk 
HD-video’s van het schip naar de kust te sturen.

Er bestaat een maritieme cloud, waarin alle navigatiesystemen in één applicatie worden samengevat, 
maar voor autonome schepen is het nodig deze cloud te upgraden. Onderdeel van de maritieme cloud is 
het Maritime Messaging Service, dat data opslaat in de cloud waarvan iedereen gebruik kan maken. Toch 
moet er nog veel onderzoek worden gedaan naar de intelligente systemen die nodig zijn om autonoom 
te kunnen varen (zie ook Perera, 2018). Het is goed deze ontwikkelingen te volgen.

Bronnen om in de gaten te houden
Onderzoek naar de technische ontwikkeling van autonome schepen wordt in Nederland onder andere 
gedaan op de TU Delft, Department of Maritime and Transport Technology. Hier is in maart 2019 het 
Researchlab Autonomous Shipping (RAS)82 geopend. Daarnaast geeft het rapport ‘Smart ships and the 
changing maritime ecosystem’ (Smartport, 2019) een recent overzicht van technieken die nodig zijn voor 
de verschillende fasen van een scheepsreis zoals die in figuur 3.7 in paragraaf 3.5 zijn beschreven. Verder 
doet het Maritime Research Institute Netherlands (MARIN) onderzoek naar autonome schepen. Zo heeft 
het in 2019 succesvolle testen uitgevoerd met een vanaf de wal bestuurde Rigid Hull Inflatable Boat (RHIB).
Een interessant Europees project om in de gaten te houden is AUTOSHIP. De EU investeert hierin  
20 miljoen euro. Samen met de scheepvaart- en technologiebedrijf Kongsberg worden twee schepen 
gemaakt inclusief alle infrastructuur die nodig is voor controle vanaf de kust op het TRL 7-niveau.  
Als test gaan de schepen goederen vervoeren van de Baltische regio naar een grote Europese haven en het 
daarbij behorende achterland. Hiermee zullen de testen in een echte omgeving een vooruitgang betekenen 
voor de volgende generatie short-seaschepen en voor de binnenvaart. De testen bestaan uit onder andere 
het volledig autonoom varen, zelfdiagnose, planning, communicatie en digitale beveiliging.83 

Een ander noemenswaardig platform is het International Network for Autonomous Ships (INAS)84.  
Dit is een informele groep van internationale en regionale partijen op het gebied van autonoom varen.

5.5.2  Niet-technische indicatoren

5.5.2.1  Acceptatie en menselijke factoren

Inleiding en stand van zaken
Belangrijke deelindicatoren die naar voren komen in de literatuur en in de expertinterviews,  
en waarvan de ontwikkeling kan worden gevolgd, zijn:
• De acceptatie van de (potentiële) gebruiker en de brede maatschappij;
• De menselijke verantwoordelijkheid en ethische aspecten.

82 https://rasdelft.nl/over-ras/
83 https://trimis.ec.europa.eu/project/autonomous-shipping-initiative-european-waters
84 http://www.autonomous-ship.org/
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Acceptatie van de (potentiële) gebruiker en de brede maatschappij
De acceptatie van autonome schepen ligt bij de verladers, reders, scheepseigenaren en andere vaarweg-
gebruikers. Zij moeten erop vertrouwen dat autonome schepen de lading veilig naar de haven van 
bestemming brengen. Veilig betekent zo weinig mogelijk ongelukken (aanvaringen met andere schepen 
en veilig aanmeren) en zonder het slachtoffer te zijn geweest van cybercrime. Menselijke factoren zijn de 
voornaamste oorzaak van ongelukken in de scheepvaart.85 Met een toenemende mate van autonoom 
varen worden steeds meer taken door het schip zelf overgenomen. Dit zou moeten leiden tot minder 
ongevallen. Autonome schepen kunnen wel leiden tot een verandering van werkgelegenheid. En dit kan 
weerstand oproepen bij het scheepspersoneel. 

De acceptatie door de uiteindelijke klanten, oftewel iedereen die verscheepte goederen verkoopt, speelt 
waarschijnlijk nauwelijks een rol, tenzij consumentenprijzen hierdoor veranderen. Maar omdat de trans-
portkosten doorgaans een klein onderdeel zijn van de productprijs, zal acceptatie ook bij doorberekening 
geen grote rol spelen.

Acceptatie heeft verder te maken met de bereidheid om data te delen, wat bij autonoom varen een rol 
speelt. Dit wordt in de scheepvaart nog wel als een probleem gezien omdat wordt verondersteld dat het 
delen van data negatieve effecten zou kunnen hebben op de concurrentiepositie. Het is dus van belang 
de mate van bereidheid tot het delen van informatie te volgen, bijvoorbeeld aan de hand van het aantal 
partijen dat over dezelfde informatie beschikt.

Menselijke verantwoordelijkheid en ethische aspecten
Net als bij alle andere modaliteiten is de menselijke verantwoordelijkheid in het systeem een andere 
belangrijke indicator om in de gaten te houden. Een vraag die centraal staat, is wanneer en hoe de mens 
kan en moet ingrijpen als er iets mis gaat. Kan dat het best als iemand aan boord blijft of gaat ingrijpen 
vanuit een controlecentrum aan de kust net zo goed? En hoe gaat dat bij volledig autonome schepen 
zonder controlecentrum aan land? Het aspect van menselijke verantwoordelijkheid is tegelijkertijd een 
belangrijk ethisch vraagstuk. Zijn er bijvoorbeeld ‘responsibility gaps’, waarbij ongelukken gebeuren 
waarvoor uiteindelijk niemand verantwoordelijk of aansprakelijk kan worden gehouden omdat het  
proces dat tot het ongeluk heeft geleid, onvoorspelbaar of ondoorzichtig is? 

Bronnen om in de gaten te houden
Er is nog weinig literatuur over de manier waarop autonoom varen zal gaan worden geaccepteerd. 
Belangrijke onderwerpen hierbij zijn het tegengaan van cybercrime en de veiligheid. 

5.5.2.2  Wet- en regelgeving

Inleiding en stand van zaken
Wet- en regelgeving is een belangrijke voorwaarde voor het mogelijk maken en toelaten van autonome 
schepen. Daarom is het van belang om ontwikkelingen op dit gebied in de gaten te houden. De huidige 
wet- en regelgeving staat niet toe dat zonder bemanning aan boord van een schip kan worden gevaren. 
Deze zou daarom moeten worden aangepast. Omdat de scheepvaart een internationale/ 
intercontinentale branche is, zullen de benodigde wijzigingen in wet- en regelgeving vooral van  
de Verenigde Naties (IMO) en in mindere mate van de EU moeten komen. 

85 https://www.tudelft.nl/3me/onderzoek/check-out-our-science/autonoom-varen
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Bronnen om in de gaten te houden
De ontwikkelingen op het gebied van wet- regelgeving kunnen het best gevolgd worden via de  
International Maritime Organisation (IMO) voor de zeevaart, de EU en de Centrale Commissie voor de 
Rijnvaart (CCR) voor de binnenvaart. De Deense Maritieme Autoriteit (Danish Maritime Authority, 2017) 
heeft een overzicht gemaakt van de zaken die wettelijk moeten worden geregeld om autonoom varen 
mogelijk te maken.

5.5.2.3  Standaardisatie en harmonisatie

Inleiding en stand van zaken
Belangrijke deelindicatoren zijn harmonisatie en standaardisatie op het gebied van:
• Technieken (bijvoorbeeld software) van fabrikanten; 
• Infrastructurele benodigdheden.

Standaardisatie en harmonisatie van technieken
Door het internationale karakter van de scheepvaart is interoperabiliteit een noodzaak: technieken en 
systemen dienen internationaal te kunnen en mogen worden toegepast. Dat kan alleen bij een voldoende 
mate van standaardisatie. Net als voor het wegverkeer is het volgen van internationale projecten over 
standaarden een goede mogelijkheid. Daarnaast zijn de onder de paragraaf ‘Techniek’ genoemde bronnen 
relevant (paragraaf 5.5.1). Het is goed om hierbij ook buiten Europa te kijken. Een geïnterviewde expert 
van de TU Delft wijst er bijvoorbeeld op dat ook China sinds kort veel in autonoom varen investeert en 
regelgeving opstelt (China Classification Society, 2020).

Standaardisatie en harmonisatie van infrastructurele benodigdheden
Een vraag die speelt, is in hoeverre het autonome schip en de infrastructuur elkaar nodig hebben om op 
een veilige manier autonoom te kunnen varen. De scheepsbouw ontwikkelt autonome technieken en 
overheden zijn in het algemeen verantwoordelijk voor de infrastructuur. Een breed gedragen gedachte, 
vooral bij overheden, is dat autonoom varen, net als bij auto’s, niet kan plaatvinden zonder aanpassingen 
aan de fysieke en digitale infrastructuur. Daarom is het belangrijk in de gaten te houden wat scheepvaart-
fabrikanten van overheden vragen en welke standaarden zich hierbij ontwikkelen.

Bronnen om in de gaten te houden
Net als bij de luchtvaart, geldt voor een internationale sector als de scheepvaart dat standaardisatie en 
harmonisatie internationaal moeten worden geregeld. Hiervoor kunnen dezelfde bronnen worden 
geraadpleegd als die voor de wet- en regelgeving (paragraaf 5.5.2.2). Daarnaast is het van belang om  
het EU-platform CESNI86 te volgen, dat verantwoordelijk is voor het opstellen van standaarden voor  
de Europese binnenvaart. 

5.5.2.4  Businessmodellen

Inleiding en stand van zaken
Mede op basis van interviews met experts en van literatuuronderzoek onderscheiden  
we de volgende deelindicatoren:
• Investeringen in autonoom vervoer;
• Conceptuele (en verdien)modellen fabrikanten;
• Relatie met andere ontwikkelingen en businessmodellen.

86 https://www.cesni.eu/en/technical-requirements/
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Investeringen in autonoom vervoer
Een belangrijke graadmeter voor de vraag of fabrikanten inzetten op autonoom vervoer, is de omvang 
van de investeringen. Daarnaast geeft het aantal patenten op het gebied van de autonomescheepvaart-
techniek enige indicatie over de interesse en inzet van marktpartijen. Beide zijn vooral vroege ’signposts’, 
die nog niet veel inzicht geven in hoe en wanneer autonome technieken op de markt komen. 

Daarnaast verschilt een businesscase in de zeescheepvaart van die in de binnenvaart. De binnenvaart is in 
Europa een veel kleinere sector, waardoor het aantal te verkopen systemen veel lager zal zijn en daardoor 
mogelijk ook duurder. Een minder gunstige businesscase is het gevolg. Daar komt bij dat er veel kleine 
zelfstandige ondernemers zijn; rond de 75% van de Nederlandse ondernemingen bestaat uit familie-  
of gezinsbedrijven. Juist voor deze kleine bedrijven kunnen grootschalige investeringen in bijvoorbeeld 
autonome technieken te kostbaar zijn. En belangrijker, dergelijke investeringen zijn onwaarschijnlijk 
omdat deze ten koste gaan van hun eigen werk.

Businessmodellen van fabrikanten
Uit de interviews met experts kwam naar voren dat het van belang is de conceptuele verdienmodellen 
waarop fabrikanten in zetten, in de gaten te houden. Deze modellen kunnen verschillen en geven een 
beeld van welke kanten de ontwikkeling opgaat. Een aantal relevante voorbeelden:
• De mens in het autonome systeem: Welke rol voorziet de sector voor de mens. Moet de mens nog 

taken uitvoeren (bijvoorbeeld bepaalde overzichtstaken)? Is het daarvoor nodig dat hij/zij op het 
schip zit? Hoeft de mens op den duur niets meer te doen? Welke verschillende visies bestaan 
hierover bij fabrikanten? Juist in de scheepvaart lijkt besturing op afstand een mogelijk interessant 
verdienmodel te zijn. Hierdoor kan (deels) op personeelskosten worden bespaard. Het is belangrijk 
deze ontwikkeling naar het mogelijk gebruik van meer ‘remote control’ in de gaten te houden. 

• Data en privacy: Technologiebedrijven kunnen betrokken zijn bij autonome schepen, niet zozeer 
voor de verkoop van de schepen zelf maar omdat ze verdienen aan (de verkoop van) software. 
Toegang tot data kan een andere belangrijke reden zijn.87 

Relatie met andere ontwikkelingen
De relatie met elektrische voortstuwing, zoals bij de auto (paragraaf 5.2.5), ligt bij de scheepvaart minder 
voor de hand. Dit heeft ermee te maken dat het vermogen dat de accu moet leveren bijvoorbeeld om 
grote containerschepen over grote afstanden te laten varen, (vooralsnog) te beperkt is. Bij kleine schepen 
is de kans op elektrisch varen groter. 

Op het gebieden van satellietnavigatie bestaat er contact tussen de European Space Agency (ESA) en 
Rolls Royce voor nieuwe informatiesystemen gebaseerd op sturing vanaf de kust dan wel vanuit een 
satelliet (5G).88 

Bronnen om in de gaten te houden
De belangrijkste bronnen om in de gaten te houden zijn publicaties van bedrijven die autonome schepen 
maken (o.a. Rolls Royce, Wärtsila, Kongsberg). Daarnaast is het belangrijk om Europese (onderzoeks)
projecten in de gaten te houden, zoals het eerder genoemde AUTOSHIP-project, dat loopt tussen  
2019 en 2022.

87 In de uitzending van Tegenlicht over ‘De rijdende robot’ van zondag 7 april 2019 wordt ook gesproken  
over het concept van betalen met je privacy  
(https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2018-2019/De-rijdende-robot.html)

88  http://www.esa.int/Applications/Telecommunications_Integrated_Applications/
Space_technology_to_drive_autonomous_ships
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5.5.3  Verkoop en gebruik 

5.5.3.1 Verkoop en penetratie

Inleiding en stand van zaken
Het gaat hier om het bijhouden van de verkoop van (deel)systemen die onderdeel uitmaken van de  
ontwikkeling naar een autonoom schip: digitaliseringssystemen, camera’s, radarsystemen en satelliet-
systemen. Daarnaast kan het gaan om het monitoren van verkoopstatistieken van autonome schepen. 
Schepen hebben echter een lange levensduur, waardoor de daadwerkelijke toepassing van autonome 
technieken relatief langzaam zal gaan (EC, 2019). 

Bronnen om in de gaten te houden
Er zijn geen bronnen bekend die dergelijke verkoopcijfers bijhouden.

5.5.3.2 Gebruik

Inleiding en stand van zaken
Het gaat hier om het gebruik van (deel)systemen in de ontwikkeling naar autonoom vervoer. Anders dan 
bij de auto, waar systemen in de auto aanwezig zijn maar (door de nog aanwezige bestuurder) niet hoe-
ven te worden gebruikt, zullen in de scheepvaart niet-gebruikte systemen minder snel worden aange-
schaft omdat dit de kosten onnodig zou verhogen.

Bekend is dat langzamer varen veel brandstof kan besparen (Smartport, 2019). Dat heeft zowel lagere 
brandstofkosten tot gevolg als lagere emissies. Hoewel een kapitein natuurlijk kan besluiten langzamer 
te varen (als de reis dat toelaat), blijkt dit minder vaak te gebeuren dan mogelijk is. Controle vanuit de 
kust op een autonoom schip biedt meer mogelijkheden om de snelheid aan te passen aan de omstandig-
heden en daar waar mogelijk langzamer te varen. 

Bronnen om in de gaten te houden
Er zijn geen bronnen bekend die dergelijke verkoopcijfers bijhouden.

5.5.4  Samenvattend overzicht bronnen voor monitoring

Belangrijke thema- en indicatoroverstijgende bronnen
Hier beschrijven we een aantal belangrijke bronnen die een overzicht geven van de ontwikkelingen  
en de transitie in de richting van autonome scheepvaart. Een belangrijke algemene bron voor het volgen 
van de transitie naar autonome schepen is de Strategic Transport Research and Innovation Agenda 
(STRIA) Roadmap on Connected and Automated Transport (Road, Rail and Waterborn) van de Europese 
Commissie uit 2019 (EC, 2019). De STRIA richt zich op CO2-reductietechnieken, digitalisering, veiligheid 
en beveiliging. De STRIA gaat, weliswaar op een hoog abstractieniveau, in op vier van de zeven indicatoren, 
maar niet op businessmodellen, penetratie en gebruik. Het document beschrijft ook plannen van diverse 
landen op het gebied van autonoom varen en bevat een uitgebreide lijst met lopende projecten en 
plannen die samen een goed beeld geven van de stand van zaken bij de ontwikkeling naar  
autonome schepen.  
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Een interessant platform binnen Europa met inzichten over ontwikkelingen van autonome schepen is het 
International Network for Autonomous Ships (INAS). Daarnaast zijn er meerdere Nederlandse platformen 
en initiatieven waar inzichten en kennis worden gedeeld:
• In Nederland is het Smart Shipping-programma (SMASH) een initiatief van het ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat. Hier wordt kennis gedeeld, worden samenwerkingen aangegaan en 
netwerken opgebouwd.89 Het programma faciliteert innovaties op het gebied van smart shipping 
ten behoeve van de concurrentiekracht, de veiligheid en de duurzaamheid van de scheepvaartsector.

• Brancheorganisaties als Netherlands Maritime Technology90 met meer dan 400 leden – scheepswerven, 
maritieme toeleveranciers en dienstverleners – en Schuttevaer voor de binnenvaart zijn belangrijke 
bronnen om in de gaten te houden. 

• Onderzoek naar de technische ontwikkeling van autonome schepen wordt in Nederland onder 
andere gedaan op de TU Delft, waar in 2019 het Researchlab Autonomous Shipping (RAS)  
is geopend en wordt samengewerkt met overheden en industrie. 

• SMARTPORT91 is een non-profitkennisplatform met partners als de Haven van Rotterdam,  
TU Delft, Gemeente Rotterdam, Erasmus Universiteit, Deltares, TN) en Deltalinqs. Het platform  
richt zich vooral op slimme havens, waarvan autonome schepen eveneens deel kunnen uitmaken.

Tot slot kan gebruik worden gemaakt van inzichtelijke nieuwsberichten bijvoorbeeld in het weekblad 
Schuttevaer92. Deze berichten kunnen een eerste signalerende functie hebben.

Samenvatting van specifieke bronnen per indicator
Tabel 5.5 geeft een overzicht van interessante te raadplegen bronnen per deelindicator. 
Deze bronnen zijn al eerder genoemd, maar worden hier samengevat.

89 https://smashnederland.nl/nieuws/human-factors-autonomous-shipping
90 https://maritimetechnology.nl
91 https://smart-port.nl/en/
92 https://www.schuttevaer.nl/
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Tabel 5.5:  Bronnen per deelindicator.

Thema Bron 

Techniek  De Technische Universiteit Delft  
https://www.tudelft.nl/en/technology-transfer/development-innovation/ 
research-exhibition-projects/autonomous-shipping

 TU Delft, Dept. of Maritime and Transport Technology van Prof. Negenborn en  
Dr. Hekkenberg

 Het autonome schip project Smash van RWS  
(https://smashnederland.nl/nieuws/human-factors-autonomous-shipping)

 Brancheorganisaties, zoals Maritime Technology (https://maritimetechnology.nl)  
en Schuttevaer (https://www.bln.nl/)

Rapport ‘Smart ships and the changing maritime ecosystem’ (Smartport 2019)
 Het Europese AUTOSHIP-project  
(https://trimis.ec.europa.eu/project/ 
autonomous-shipping-initiative-european-waters)

 International Network for Autonomous Ships (INAS).  
(http://www.autonomous-ship.org/)

Acceptatie en mense-
lijke factoren

Geen bronnen bekend

Wet- en regelgeving Internationale wet- en regelgeving: International Maritime Organisation (IMO,  
http://www.imo.org/en/Pages/Default.aspx) voor de zeevaart en de EU en de Centrale 
Commissie voor de Rijnvaart (CCR, https://www.ccr-zkr.org/10000000-nl.html)

Standaardisatie en 
harmonisatie

Internationale wet- en regelgeving: International Maritime Organisation (IMO,  
http://www.imo.org/en/Pages/Default.aspx) voor de zeevaart en de EU en de Centrale 
Commissie voor de Rijnvaart (CCR, https://www.ccr-zkr.org/10000000-nl.html)

Businessmodellen Jaarverslagen van bedrijven als Kongsberg Gruppen (Noorwegen), Wartsila (Finland) 
Rolls-Royce (Engeland) en Siemens (Duistland) ontwikkelen veel systemen voor  
autonoom varen.

Verkoop en penetratie Geen bronnen bekend

Gebruik Geen bronnen bekend
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6.  Conclusies

Een monitoringskader ontwerpen om ontwikkelingen naar een mogelijke toekomst met autonoom  
vervoer te kunnen volgen en daarop tijdig te kunnen inspelen. Dat is het doel van dit rapport. Daarbij 
gaat het ontwikkelingen bij zowel de personenauto als andere vervoersmodaliteiten. Het onderzoek 
daarnaar bestaat uit drie stappen: 1) context; 2) het formuleren van monitoringsindicatoren, en 3) het 
beschrijven van literatuurbronnen en onderzoeksprojecten per indicator die voor een periodieke monitor 
kunnen worden gebruikt.

Context
Voor de meeste vervoerwijzen is de voorspelling dat binnen de komende 10 jaar een beperkt aantal 
functionaliteiten technisch gezien autonoom zou kunnen worden uitgevoerd (TRL-niveau 7-9).  
Denk aan het automatisch rijden op de snelweg of aan het op bepaalde trajecten rijden van treinen met 
een automatische piloot die de machinist ondersteunt. Omdat het om een beperkt aantal functionaliteiten 
gaat, is in het voertuig naar verwachting nog steeds een ‘bestuurder’ aanwezig, die taken van het  
autonome systeem kan overnemen als dat nodig is. Het volledig autonoom verplaatsen in alle situaties 
en op alle trajecten duurt in de meest gunstige voorspellingen nog minstens 10 tot 15 jaar. In de meest 
ongunstige voorspellingen gebeurt het nooit.

Het is lastig om de verschillen in verwachtingen tussen de vervoerwijzen te duiden. Vaak gaat het om 
ruwe prognoses van partijen over de wat verdere toekomst. Daarnaast is vaak onduidelijk of het puur  
om technische mogelijkheden gaat of dat achter een bepaalde langetermijnprognose andere verklarende 
factoren schuilgaan, die de technologische ontwikkeling belemmeren of juist versnellen. 

Monitoringsindicatoren 
In hoofdstuk 4 hebben we een conceptueel kader ontwikkeld met stimulerende en belemmerende factoren. 
De kern van het conceptuele kader bestaat uit centrale indicatoren die kunnen worden gebruikt om de 
transitie naar autonoom vervoer te monitoren. Het gaat hierbij om technische en niet-technische  
indicatoren en om de indicator ‘verkoop en het gebruik in de praktijk’. Niet-technische indicatoren zijn 
onderverdeeld in: acceptatie en menselijke factoren, wet- en regelgeving, standaardisatie en harmonisatie, 
en businessmodellen. Deze indicatoren worden beïnvloed door de stand van de techniek en omgekeerd. 
De technische en niet-technische indicatoren bepalen tezamen de verkoop, de penetratie en het  
daadwerkelijke gebruik van autonoom vervoer.

Monitoringsbronnen
Per vervoerwijze en per (deel)indicator is in hoofdstuk 5 vervolgens een aantal monitoringsbronnen 
beschreven. Deze bestaan uit belangrijke (periodieke) rapporten/studies en uit lopende onderzoeks-
projecten. Gegeven de grote hoeveelheid publicaties, projecten en initiatieven op het gebied van autonoom 
vervoer is het onmogelijk hierbij volledig/uitsluitend te zijn. De beschreven bronnen bieden echter een 
goed inzicht in de ontwikkelingen en de stand van zaken op de verschillende gebieden.
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Aandachtspunten
Een aantal belangrijke aandachtspunten komt uit dit onderzoek naar voren:
• Grens- of streefwaarden voor indicatoren vaststellen is een zaak van het beleid: Het monitoren op 

indicatoren geeft een beeld van de transitie naar een toekomst met autonoom vervoer. De vraag of 
een bepaalde ontwikkeling gewenst of ongewenst is, hangt af van mogelijke grenswaarden. Het is 
aan de politiek en het beleid deze grenswaarden vast te stellen.

• Bronnen dienen kritisch in hun context te worden gezien: Er wordt veel geschreven over autonoom 
vervoer en de (snelheid van) ontwikkelingen. Het is daarbij soms lastig de waarde van de bronnen in 
te schatten. Elke bron moet steeds worden beoordeeld in het licht van wie of vanuit welke organisatie 
deze afkomstig is. Dit hebben we zo veel mogelijk gedaan, maar het blijft een aandachtspunt bij  
elke publicatie.

• Periodieke bronnen: Om goed te kunnen monitoren worden literatuurbronnen en data bij voorkeur 
periodiek geüpdatet. Alleen zo kunnen ontwikkelingen goed worden bijgehouden. Vaak blijken er 
echter geen goede periodieke monitoringsbronnen te zijn. Wanneer rapporten wel worden  
geüpdatet, is vaak onduidelijk wanneer en hoe vaak dit gebeurt. Dit komt mogelijk doordat 
ontwikkelingen nog in de kinderschoenen staan. Dit rapport kan ertoe bijdragen dat gaat worden 
nagedacht over de gegevens die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil monitoren  
en hoe ze dit kan doen.

• Monitoren van de transitie, maar niet van de effecten: Dit rapport richt zich op het monitoren van 
hoe en hoe snel de mogelijke transitie naar autonoom vervoer verloopt. In de praktijk kan  
(grootschalig) gebruik van autonome technieken meetbare effecten hebben op maatschappelijke 
doelen zoals doorstroming, verkeersveiligheid en milieu. Het monitoren van dergelijke  
praktijk effecten is belangrijk, maar valt buiten de scope van dit onderzoek.

• Detailniveau monitoring: Autonome technieken en systemen bepalen tezamen in welke mate  
een vervoermiddel zich autonoom kan verplaatsen. Het gaat daarbij om slimme technieken in het 
vervoermiddel (bijvoorbeeld sensoren, camera’s en software) en om ondersteunende ontwikkelingen 
in de fysieke en digitale infrastructuur (bijvoorbeeld connectiviteit). In dit rapport zijn we uitgegaan 
van het monitoren van ontwikkelingen van het vervoermiddel zelf en van de ontwikkelingen 
rondom de infrastructuur. Het vervoermiddel en de autonome mogelijkheden daarvan worden als 
hoogste detailniveau gezien. Er zijn vaak geen indicatoren voorgesteld om de ontwikkeling in 
belangrijke deeltechnieken te monitoren (bijvoorbeeld de ontwikkeling van sensoren of camera’s), 
omdat dit te omvattend zou zijn. Het uitgangspunt was om die effecten zo goed mogelijk te 
monitoren tegen een zo gering mogelijke inspanning. 

• Verschillen tussen vervoerwijzen: Er zijn overeenkomsten tussen vervoerwijzen wanneer het gaat 
om autonoom vervoer, maar er zijn ook veel verschillen. Zo verschilt de rol van de consument.  
Bij de personenauto, en deels bij (kleine) drones, speelt de vraag wat de burgers/consumenten 
willen en kopen een belangrijke rol. Overheden kunnen hierdoor worden verrast. Bij andere 
vervoerwijzen, zoals het openbaar vervoer, speelt de overheid zelf een rol als consument,  
bijvoorbeeld via concessieverleningen. In de scheepvaart bepalen grote vervoerders en verladers 
welk type schepen ze ontwikkelen. Soms zijn scheepswerven zelfs in handen van grote vervoerders. 
Tot slot spelen ook grote internationale organisaties in de lucht- en scheepvaart een belangrijke rol, 
waardoor veranderingen vaak traag verlopen. Kortom, het hele ‘ecosysteem’ en de bijbehorende 
stimulerende krachten verschillen per vervoerwijze. Dit maakt het lastig de transitie naar autonoom 
vervoer voor de vervoerwijzen te vergelijken. 
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Summary

How, and how quickly, will the transition, or switch, to a future of autonomous cars and trucks occur? 
Which developments are decisive? Is it primarily about the development of technology and associated 
legislation, or rather the acceptance by users? And if we know which developments are decisive, how 
should they be pursued? And how can the government respond to this promptly?

The same questions can be asked about other transport modes, like flying, sailing and rail travel. It is  
vital to examine the similarities and differences between transport modes. Do cross-connections or 
cross-pollinations exist, whereby automating the driving actions in one transport mode serves as a  
precursor for a similar development in another transport mode, or, conversely, puts the brakes on it?

In order to follow developments toward a potential future of autonomous transport, both for passenger 
cars and other transport modes, and to allow policy makers to react promptly, the Netherlands  
Ministry of Infrastructure and Water Management’s Directorate-General for Mobility asked the KiM 
Netherlands Institute for Transport Policy Analysis to devise a monitoring framework for the transition  
to autonomous transport.

The research question is:

Which indicators can be defined for monitoring developments towards a future  
of autonomous transport, and which information sources are available for  
(periodically) mapping trends associated with these indicators? 

 

To answer this question, we devised three steps:
Step 1: Context: autonomous transport, objectives and current state of technology;
Step 2: Formulation of a conceptual framework that includes monitoring indicators;
Step 3:  Descriptions per indicator of the literature sources, research projects and organisations  

to use for periodic monitoring.

In order to comprehensively monitor the transition, the policy objectives should be so concrete that 
explanatory and measurable indicators can be easily designated, and target or limit values linked to them. 
Such clearly formulated objectives and limit values are not (yet) available. Consequently, our focus is on 
mapping indicators and information sources which, when combined, present a picture of the transition  
to a future of autonomous transport. We do not propose monitoring the practical effects of autonomous 
transport, such as impacts on safety, the environment and accessibility. Such impacts are indeed important, 
yet beyond the scope of this study. Moreover, we have not focused on practical questions pertaining to the 
monitoring process, such as who monitors what and when.
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Table S.1:  Research approach for the three steps. 

Step Explanation Research approach 

Step 1 Context Literature study (scientific articles, key reports, articles in  
professional journals)

Step 2 Conceptual  
framework with 
indicators 

The conceptual framework with indicators is based on insights derived 
from recent literature sources (dating from the past 10 years) and  
discussions with experts at KiM. We tested and adjusted the framework, 
as based on ten interviews with various experts: 
• Three for self-driving cars;
• One for rail transport;
• Four for aviation/drones;
• Two for shipping. 
The experts worked at the following organisations: TU Delft, NLR (Royal 
Netherlands Aerospace Centre), DG RTD (Directorate-General Research 
and Innovation) of the European Commission, Rijkswaterstaat, DG  
Mobility of the Dutch Ministry of Infrastructure and Water Management.

Step 3 Sources We asked the interviewed experts for sources (reports, research projects 
and organizations) that could be used to follow how the indicators  
develop in future. We supplemented those sources with sources of our 
own, as derived from literature studies and online searches.

 
Step 1:  Context 

In this first step, the following questions are essential:
• What does autonomous transport mean? 
•  Which social objectives are (could be) pursued based on autonomous transport, 

and to what extent does the range of objectives depend on the level of autonomy?
•  What is the current state of autonomous transport technology? And when can we 

expect certain systems to emerge in practice and on what scale?

 
1.1 Autonomous transport

Levels of autonomous transport
We often hear talk in daily life of self-driving or autonomous cars, as well as to a lesser extent that of 
autonomous trains, ships and aircraft. Of the latter, drones are a special category: small unmanned 
aircraft or helicopters that are already being used for various purposes. But what exactly do we mean  
by autonomous transport? The literature denotes varying levels of autonomy per transport mode, with 
three, or sometimes even four or more levels of autonomy (see Figure S.1 for cars). Crucially, all of these 
classifications are alike in that they pertain to the roles and responsibilities that people (still) bear,  
and that which the technology (or automated system) assumes. We can distinguish three primary levels:
1. The current level of autonomy, in which people are needed to perform the majority of  

driving actions.
2. A level of autonomy in which digital technologies assume a large share of driving actions,  

but in which drivers remain needed to greater or lesser extents.
3. The highest level of autonomy, whereby a transport mode can operate completely autonomously 

from departure point to destination, without driver intervention. 
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The higher the level of autonomy, the smaller the role for the human driver. The expectation is often  
that the highest level of automation – whereby people play no role in the driving - will be most beneficial 
in terms of safety, the environment and climate, traffic flows, and effective use of time. However,  
autonomous transport can also present conflicting effects; for example, a high level of safety conflicts 
with good traffic flow and effective use of time (‘it doesn’t speed things up’).

 

Figure S.1:  Example of five SAE-levels for autonomous cars. Source: Marketwatch research.

Relation to Technology Readiness and the range of applications
The autonomy levels say something about what functions can be automated, but nothing about a  
technology’s market-readiness. It is therefore vital to consider the market maturity, or ‘Technology  
Readiness Levels’ (TRL). TRL’s describe the technological development in nine levels, from initial concept 
to market introduction. The first three levels (TRL 1, 2, 3) pertain to the ‘discovery’; TRL’s 4-6 to  
‘development’; TRL 7 and TRL 8 to the ‘demonstration’ or pilot stage; and TRL 9 to ‘deployment’,  
the final developmental stage of the (large-scale) market introduction.

In addition, it is important to understand the autonomous transport mode’s limitations in terms of  
location/time/speed and traffic related/climatic conditions. We call this the ‘operational design domain’ 
(ODD), a term primarily applied to autonomous cars, yet in principle relevant for all transport modes.  
It is for instance unrealistic to expect a car that can drive fully autonomously on all roadways to suddenly 
come onto the market. Rather, an evolutionary process is more likely, whereby segments of the highway 
are initially designated as ‘autonomous zones’.
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The three different dimensions that when combined describe an autonomous transport mode’s current 
stage are: autonomy level, range of application, and market maturity (see Figure S.2). An example of this 
would be an autonomous vehicle, Level 1, that is at the point of market introduction (hence TRL 9)  
and has a specific road segment as its range of application.

5
4
3
2
1
0

TRL

level of autonomy

operational design domain

vehicle  x

vehicle  y

vehicle  z

vehicle  w

Figure S2:   Illustration of the relationship between car autonomy levels, TRL’s and the range of application  

for various hypothetical vehicles. 

Interaction with physical and digital infrastructure
When we think of autonomous transport, we often think that the transport mode itself can do ‘smart’ 
things, like manoeuvring (such as self-parking), and hence ‘sense and avoid’ objects with the help of 
cameras, radar and LIDAR93 systems and algorithms. Additionally, the physical infrastructure also 
becomes ‘smarter’, meaning it is easier to drive or sail autonomously. Examples include traffic lights that 
can improve traffic flows by communicating with cars (or detecting them), or sensors in train tracks or on 
quays that communicate with trains or ships. Data and data exchange also play key roles in autonomous 
driving: an example is developments in 5G networks, which can improve communication between  
vehicles (‘vehicle-to-infrastructure’), but also allow for traffic to be controlled remotely  
(‘vehicle-to-cloud’, for example). For the transition to a more autonomous transport system,  
developments in all these areas are important and necessary. The level of market maturity (TRL)  
can also be used to describe the developments in (physical and digital) infrastructure.

93 LIDAR stands for Light Detection and Ranging. A LIDAR-scanner makes a type of 3D-laser scan of the surrounding area.
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1.2 Social objectives and relationship to level of autonomy

An interplay exists between the level of autonomy and the extent to which objectives can be achieved. 
Does a higher level lead to more positive effects? This cannot be stated with certainty. Hence, the highest 
level of autonomous transport could indeed result in increased social inclusion, for example, because 
children and disabled people can travel via (self-driving) cars, yet, concurrently, this can also lead to 
increased mobility (and potentially traffic congestion) and emissions.

But even if we assume that a higher level of autonomy ensures that more objectives are achieved,  
the question remains as to whether this would outweigh the additional costs. Road safety is already 
improving, thanks to the use of various driver-support systems, like ‘adaptive cruise control’, for  
example. And ‘Driver Assistance Systems” (DAS) in trains, which currently instruct machinists on how 
best to drive in order to keep to their timetable, ensure the highest utilisation of rail capacity. It is  
uncertain how much more safety or capacity benefits could be gained from further automation of  
driving actions and how much it would cost.
 

1.3 State of the technology and expectations

The literature posits that prior to 2030 a limited number of functions can be performed autonomously 
using market-ready technologies/systems (TRL’s 7-9), including automated car driving on highways or 
automated train travel on certain routes. Because this pertains to a limited number of functions, a ‘driver’ 
who can assume control will still be needed. The most optimistic scenarios predict that fully autonomous 
travel in all situations and on all routes could transpire over the next 10 to 15 years, while the most  
pessimistic predictions state that such a level of automation will never occur (see Tillema et al., 2017).

Step 2:  Indicators 

In this step we map the factors that can stimulate or obstruct the transition to a 
future of autonomous transport. The conceptual framework in Figure S.3 reveals 
the relationship between these factors. At the centre is a block of indicators that 
can help monitor the transition to autonomous transport: ‘technology’ indicators, 
‘non-technology’ indicators, and the ‘sales and use’ indicator.  

 
We further divide the non-technical indicators into: 
• Acceptance and human factors;
• Laws and regulations;
• Standardisation and harmonisation;
• Business models. 

The ‘technology’ and ‘non-technology’ indicators combine to determine the sales, market penetration 
and actual use of autonomous systems. Our focus in this study is on the detailed development of these 
indicators (grey block). The primary indicators (orange blocks) are in turn encroached upon by the various 
stimulating and obstructing factors deriving from the consumers, industry and government. The same 
applies to more general trends, uncertainties and external events. When autonomous transport systems 
come on the market and take off, this impacts the traffic and transport system (green blocks).
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Stimulating and obstructing factors
 
Effects of autonomous transport
 
Indicators  
(distinction according to: vehicle, infrastructure and communication) 

Industry autonomous transport
• Technological possibilities
• Profitability 
• Safety and robustness of systems
• Standaardization and coordination
• Developments of competitors

(Expected) effects in practice
•  Traffic and transport safety
•  Accessibility 
•  Environment/climate
•  Spatial structure
•  Economy/employment opportunities 
•  Social inclusion

Consumer and 
transport sector
•   Acceptance/ 

preferences auto-
nomous transport

•   Trust in auto-
nomous transport

•   Costs  
(autonomous) 
transport

Government 
•   Subsidizing autono-

mous techniques/
transport

•   Investments in 
infrastructure for 
autonomous  
transport

•   Room for  
experimentation

•   Regulation  
(including liability)

Use of other transport modes

Demand for mobility

Indicators

Trends and events 

Non-technology
• Acceptance and human factors
• Laws and regulations
• Standardization and harmonization
• Business models

Technology 

Sales & use

 

Figure S.3:   Conceptual framework: stimulating and obstructing factors for the development, sales and use  

of autonomous transport modes.
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KiM further divided the primary indicator groups into sub-indicators (see Table S.2), as based on key  
developments in the field of self-driving cars, as cited by the experts during their interviews. In order to 
allow for comparisons between the various transport modes, we used the same indicators for cars and  
for the other transport modes.

Table S.2:  Monitoring indicators classified according to primary groups, including sub-indicators.

Primary group Sub-indicator 

Technology Level of autonomy and market-readiness (TRL)
Operational design domain (ODD)
Developments in interaction between transport mode  
and infrastructure

Non-technology Acceptance and human factors: 
Acceptance by (potential) users and general public
Human responsibility and ethical aspects

Laws and regulations:  
Differences in regulations among countries/continents

Standardisation and harmonisation: 
Technologies
Infrastructural requirements

Business models:
Investments in autonomous transport
Business models of manufacturers

Sales, market  
penetration and use

Sales, market penetration and use

Step 3:  Monitoring sources

In this step we link the sources that can be used for periodic monitoring  
to the indicators. We distinguish three types of sources: 
1. (Periodic) documents/reports;
2. (Ongoing) research projects;
3. Key organisations with relevant expertise. 

Our focus in ‘major research projects’ is on Dutch and European projects (with Dutch input); we restrict 
ourselves to this due to practical feasibility, given the large number of research projects conducted  
worldwide. And the same applies to ‘key organisations’, where we restrict ourselves to Dutch and  
European organisations. We only cite non-European organisations if they are essential. Table S.3  
contains a selection of key sources per transport mode, including specific links to source  
websites where possible.

  Focal points

The indicators and their related sources allow us to follow developments towards a future of autonomous 
transport. But for how long will such sources remain up-to-date and relevant? And to what extent does 
this depend on the type of source (reports, research projects and organisations)? We do not know if many 
of the literature sources will be updated periodically or how often that would occur. Yet, comprehensive 
monitoring demands periodically updated sources. For major research projects, the subsequent  
safeguarding and dissemination of knowledge is a focal point, and indeed attempts are being made to 
this end. One example is ARCADE, a Horizon 2020 project from the EU, which via a website shares and 
categorises knowledge and data from various projects.
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In addition to the above focal point, various other considerations emerged from our study:
• Sources must be viewed critically in their context: Much is being written about autonomous transport 

and the (speed of) developments. It is sometimes difficult to assess the value of the sources. Each 
source must be assessed in light of who, or which organization, is behind it. We have done so in this 
study, yet this remains a focal point for each new publication.

• Detailed level of monitoring: Autonomous technologies and systems combine to determine the 
extent to which a transport mode can operate autonomously. This pertains to smart technologies 
within the transport mode (sensors, cameras and software, for example), as well as supportive  
developments to the physical and digital infrastructure (connectivity, for example). Our starting point  
in this report was the monitoring of developments to the transport modes themselves, and d 
evelopments pertaining to the infrastructure. We did not examine the indicators on the level of  
sub-technologies (for example, developments pertaining to sensors or cameras).

• Differences between transport modes: When it comes to autonomous transport, there are similarities 
but also differences between the various transport modes. Consequently, the consumer’s role differs. 
For passenger cars, and also partly for (small) drones, the question of what citizens/consumers will 
want and purchase is a key consideration, and this can come as a surprise to governments. For other 
transport modes, like public transport, the government itself plays the role of consumer, via the  
granting of concessions, for example. In shipping, large freight transporters and shipping companies 
determine what types of ships they will develop. Shipyards are even sometimes under the control of 
large freight transporters. Finally, large international shipping and aviation organisations play key 
roles, meaning change often occurs slowly. In short, the entire ‘ecosystem’, and associated stimulating 
forces, differ, making it difficult to compare the transitions of different autonomous transport modes.

With this study, KiM contributes to the thought processes within the Ministry of Infrastructure and Water 
Management, as pertaining to monitoring the transition to a future of autonomous transport.

Table S3:   Sources to consult in order to follow how the indicators develop, categorised according to  

reports, projects and organizations.

Sources Description Road Rail Air Water

Reports

STRIA Roadmap on Connected 
and Automated Transport (EC, 
2019) 

This report details the roadmaps established for roads, rail and maritime shipping. 
The report was completed in consultation with EU member states and stakeholders 
from industry and science. The current situation is described, as are the obstacles 
that must be overcome. Ongoing research projects are also cited.

X X X

Connected Automated Driving 
Roadmap (ERTRAC, 2019)

This report presents an overview of the developmental paths associated with 
automated cars, buses and trucks. It details the key challenges in the years’ ahead, 
while also providing an overview of various EU research projects and initiatives.

X

Autonomous Vehicles  
Readiness Index  
(KPMG, 2019)

In this annual report, KPMG compares 25 countries according to four aspects: 
‘Policy and Regulation’, ‘Technology and Innovation’, ‘Infrastructure’, and  
‘Consumer Acceptance’.

X

European Drones Outlook 
Study (SESAR, 2016)

This study primarily focuses on how the drone transport of goods will develop until 
2050. Technology, acceptance, legislation and regulations are examined. SESAR 
stands for Single European Sky ATM Research, a joint project for European airspace 
development and related air traffic management (ATM).

X

(Un)certain Skies? Drones in 
the World of Tomorrow 
 (ITF/OECD, 2018)

This report examines the role of drones in future transport systems, with a focus 
on drones that transport people and goods. X
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Sources Description Road Rail Air Water

Projects EU and NL

ARCADE ARCADE – part of the EU Horizon 2020 program – aims to establish foundational 
knowledge for all European and international activities, and to create a platform 
where data and experiences are shared and reprocessed.

X

Spatial and Transport impacts 
of Automated Driving  
(SURF-STAD)

Research in the SURF project is focused on the various accessibility and spatial 
effects of automated driving.

X  
(incl. 
PT)

Shared Personalised  
Automated Connected  
vEhicles (SPACE) project

This project focuses on automated shared vehicles in cities. One objective is to 
develop operational concepts and business models.

X  
(PT)

Shift2Rail Joint Undertaking This EU Horizon 2020 project consists of five innovation programs, including 
Advanced Traffic Management & Control Systems. ATO (Automatic Train  
Operation) is also included.

X

PODIUM (Proving Operations 
of Drones with Initial UTM)

PODIUM (Proving Operations of Drones with Initial UTM) is part of the  
EU Horizon 2020 program and focuses on U-Space, a digital system facilitating 
the coordination of drones in the airspace.  

X

Organisations/Platforms

European Road Transport 
Research Advisory Council 
(ERTRAC)

ERTRAC is a European technology platform involving experts from industry, 
research and government. X

Researchlab Automated 
Driving TU Delft (RADD)

RADD is a test laboratory at TU Delft where experiments with automated transport 
are conducted. The initiators are: TU Delft, Metropolitan Region Rotterdam- 
The Hague (MRDH), Delft municipality, and the Province of Zuid Holland.

X

Strategic Area Smart Mobility 
(TU Eindhoven)

This is a connective cluster at Eindhoven University of Technology, to which 
researchers in the field of Smart Mobility are affiliated.

X

Department of Transport & 
Planning en Department of 
Marine and Transport  
Technology, TU Delft

These departments have a wealth of expertise in the field of autonomous cars, 
trains and ships. 

X X X

European Rail Research  
Advisory Council (ERRAC)

The European Rail Research Advisory Council (ERRAC) is a public-private  
partnership between the European Commission and industry, aimed at rendering 
the European rail sector more competitive and innovative.

X

ICAO en EASA The International Civil Aviation Organization (ICAO) is under the auspices of the UN. 
EASA is the European Aviation Safety Agency. Both parties play key roles in  
establishing standards and regulations for aviation and autonomous flight.

X

International Maritime  
Organisation (IMO)

Like ICAO, the International Maritime Organization (174 participating countries)  
is under the auspices of the UN, responsible for shipping regulations.

X

Smart Shipping  
(SMASH)

This program from the Dutch Ministry of Infrastructure and the Environment 
facilitates innovation in the field of ‘smart shipping’.

X

Researchlab Autonomous 
Shipping (RAS)

Research at RAS focuses on the technological development of autonomous  
ships in the Netherlands. TU Delft collaborates with governments and industry  
in this area.

X

SMARTPORT SMARTPORT is a non-profit knowledge platform whose partners include the Port 
of Rotterdam, TU Delft, Rotterdam municipality, Erasmus University, and Deltares. 
The platform focuses on smart ports, which includes autonomous ships.

X

Dutch knowledge  
institutions 

Examples of Dutch knowledge institutions with relevant knowledge include: 
Rijkswaterstaat (ITS, smart shipping), MARIN (autonomous sailing), NLR  
(autonomous aviation) and Prorail (ERTMS, ATO).

X X X X
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Bijlage A: ERTMS 

ERTMS-specificaties en rol European Railway Agency
ERTMS is geen product maar een specificatie. Ieder bedrijf kan ERTMS-apparatuur ontwikkelen en  
aanbieden. De specificaties dwingen alleen af dat de ERTMS-apparatuur interoperabel is (wiki ERTMS). 
Het beveiligingssysteem dat voldoet aan de ERTMS-specificaties, is ook wel bekend onder de naam  
ETCS (European Train Control System). De European Railway Agency (ERA) van de Europese Unie is de 
autoriteit voor het ontwikkelen en wijzigen van de ERTMS-specificaties. Het gaat daarvoor in overleg  
met spoorwegleveranciers, spoor infrastructuurbeheerders en spoorwegondernemingen. De Europese  
Commissie beslist uiteindelijk over verplichtstelling en vanaf welke datum verplichtstelling ingaat  
(wiki ERTMS).

In EU-verband is afgesproken dat in 2030 op negen TEN-T-corridors ERTMS zal zijn ingevoerd. Hiervan 
beginnen/eindigen er drie in Nederland (IenW, 2019b, p.4). ERTMS-specificaties zijn sinds 2002 verplicht 
voor hogesnelheidslijnen die nieuw worden aangelegd of waarvan de beveiliging wordt vervangen  
(wiki ERTMS, ‘Geschiedenis en ontwikkeling van ERTMS’). 

Trein-infrastructuurcommunicatie 
ERTMS bestaat uit een systeem in de trein en een systeem in de infrastructuur met onderlinge infor-
matiestromen. Er wordt zoveel mogelijk apparatuur in de trein aangebracht, en zo min mogelijk langs  
de baan (wiki ERTMS). Om de 1 à 1,5 km zijn tussen de rails bakens aangebracht, zogenoemde balises  
(zie foto). Een balise stuurt informatie over haar locatie naar een trein zodra die haar passeert.  
De trein straalt de balise aan met een eigen antenne. 

Voor de communicatie tussen trein en infrastructuur wordt hetzij gebruik gemaakt van draadloze  
communicatie, genaamd GSM-Rail of GSM-R, hetzij van balises (zie figuur A.1). Het eerste is het geval bij 
ERTMS-niveau 2 en 3 (zie uitleg hieronder), het laatste bij ERTMS-niveau 1. De draadloze communicatie 
via GSM-Rail zorgt voor continue communicatie tussen een individuele trein, de baan waarop deze rijdt 
en de centrale verkeersleiding; bij de communicatie via de balises is er geen continu contact maar alleen 
op de momenten waarop de treinantenne over de balise beweegt (wiki ETCS).

Figuur A.1:  Afbeelding van balise.

GSM-Rail
GSM-Rail (GSM-R) is een bestaand systeem voor radiocommunicatie voor spoorwegen. Het verzorgt het 
mobiele telefoonverkeer tussen bijvoorbeeld de treindienstleiding en de treinbestuurder. Waar ERTMS-
niveau 2 of 3 in gebruik is, verzorgt GSM-R bovendien de communicatie voor de treinbeïnvloeding en 
seingeving. In Nederland heeft GSM-R sinds 17 september 2004 dekking over het gehele spoorwegnet. 
Het GSM-R-netwerk wordt in opdracht van spoorbeheerder ProRail beheerd door Mobirail, een samen-
werkingsverband van Nokia Siemens Networks en KPN. GSM-R is gebaseerd op GSM, maar maakt gebruik 
van andere frequenties (zodat het railverkeer niet kan worden verstoord doordat de publieke GSM-kanalen 
zijn overbelast) en heeft daarnaast extra functionaliteit, speciaal voor het gebruik op het spoor. 
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Levels, Baselines en Releases
Er zijn meerdere sets ERTMS-specificaties beschikbaar. Deze worden aangeduid met Levels, Baselines en 
Releases.94 Er zijn tot nu toe drie Levels (1, 2 en 3) en drie Baselines (1, 2 en 3). De Europese Commissie 
beveelt gebruik van Baseline 3 aan, omdat technische fouten van een vorige versie eruit zijn gehaald 
(Spoorpro, 2017a). 

Het ERTMS-niveau geeft aan welke informatie wordt doorgegeven. Bij ERTMS-niveau 3 geeft de  
trein zowel de positie van de voorkant als van de achterkant door, bij niveau 2 alleen de positie van de 
voorkant (wiki ETCS, voetnoot 2). ERTMS-niveau 3 vormt dus ook een beveiliging van de heelheid  
(‘integriteit’) van de trein: is de trein nog compleet of zijn onderweg rijstellen achtergebleven?  
Dit verschil maakt toepassing van niveau 3 in de praktijk veel complexer dan die van niveau 2.  
Bijvoorbeeld voor goederentreinen en getrokken treinen die steeds anders van samenstelling zijn,  
is de integriteitsbewaking moeilijk te organiseren (Spoorpro, 2017b). Bij ERTMS-niveau 1 geeft de  
trein zijn positie sowieso niet door, noch voor- noch achterkant (wiki ETCS, voetnoot 2). 

Het niveau is bepalend voor de minimale volgafstand (de ‘headway’) tussen treinen:
• Een trein die achter een niveau 3-trein rijdt moet minimaal de afstand houden van de remweg  

plus een veiligheidsmarge; 
• Een trein die achter een niveau 2-trein rijdt moet nog extra afstand houden, namelijk die tussen twee 

detectiepunten (zoals assentellers) in het spoor. Deze detectiepunten stellen vast waar de achterzijde 
van de niveau 2-trein is (wiki ERTMS ‘Combinatie van ERTMS-niveaus en -varianten’).95

Interoperabiliteit
Als materieel en infrastructuur hetzelfde baselinenummer hebben of als het materieel een hoger  
baselinenummer heeft dan de infrastructuur, dan zijn ze interoperabel; als het baselinenummer van het 
materieel lager is dan dat van de infrastructuur, dan zijn ze niet interoperabel: het materieel kan dan niet 
over de infrastructuur rijden (IenW, 2019b, p.41). 

Rijtoestemming 
Een centraal begrip binnen het ERTMS is de rijtoestemming. De rijtoestemming bevat informatie over  
de afstand die de trein nog mag afleggen en de maximumsnelheid. Deze informatie wordt getoond op 
een beeldscherm in de trein (IenW, 2019b, p.4); dit heet cabineseingeving. De boordcomputer past al 
rijdende, waar nodig, de maximumsnelheid aan voor bogen, wissels, bij de nadering van het einde van 
de rijtoestemming, enzovoort. Ook houdt de boordcomputer rekening met het remvermogen en het 
gewicht van de trein (een lange, zware goederentrein zal eerder moeten beginnen met remmen dan  
een lichte passagierstrein) (Wiki ETCS, passage over ‘seingeving’). Als een treinbestuurder de instructies 
van het systeem niet tijdig opvolgt, kan het systeem op iedere locatie, bij iedere snelheid en op ieder 
moment ingrijpen door bijvoorbeeld de snelheid van de trein aan te passen of deze tot stilstand te  
brengen (IenW, 2019b, p.6).

Bij ERTMS-niveau 2 en 3 worden rijtoestemmingen continu doorgegeven via GSM-R. Bij niveau 1 wordt 
de rijtoestemming alleen doorgegeven bij het passeren van de balises. Deze balises moeten bekabeld zijn 
naar zogenoemde ‘lineside electronic units’ (LEU’s), die de rijtoestemming aan de balise doorgeven. Bij 
de niveaus 2 en 3 is deze bekabeling niet nodig (wiki ETCS) en wordt de rijtoestemming doorgegeven 
door Radio Block Centers (RBC), kastjes op afstand. Ook de huidige lichtseinen naast het spoor zijn bij de 
ERTMS-niveaus 2 en 3 niet meer nodig. RBC’s vervullen twee functies: ze geven rijtoestemmingen door 

94   Feitelijk zijn er zelfs vier aanduidingen: de SRS-versieaanduiding, de baselineversie (B) – eventueel met releaseaanduiding 
(R) of maintenance (M) –, de reeks specificaties en de systeemversie (SV). Je krijgt dan bijvoorbeeld SRS 3.6.0 B3R2 reeks 
#3 SV 2.1 (wikipedia over ERTMS).

95   Hoe meer detectiepunten er in het spoor liggen, hoe kleiner de volgafstand achter een niveau-2-trein. Als de detectiepunten 
200 meter uit elkaar liggen, is er geen verschil meer [met het volgen van een niveau-3-trein] (wiki ERTMS, ‘Combinaties van 
ERTMS-niveaus en -varianten’).
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aan GSM-R-masten en ze houden bij waar elke trein zich bevindt. Dit laatste doen ze met behulp van 
informatie van de interlocking en van de treinen zelf, die hun positie enkele malen per minuut via  
GSM-R doorgeven (wiki ETCS, ‘Baanapparatuur en treinapparatuur’ en daarbinnen tabel ‘Overzicht  
ETCS-baanapparatuur’); zie figuur A.2.

Toepassing ERTMS
ERTMS-niveau 2 is al op veel spoorbanen in gebruik, ook in Nederland. ERTMS-niveau 3 wordt voor 
zover ons bekend alleen in het Duitse Wuppertal toegepast. Daar zijn recent 31 nieuwe hangtreinen 
(‘Schwebebahn’) met ERTMS-niveau 3 in gebruik genomen (RailTech.com, 2019). Het Franse Alstom  
nam zowel de trein- als de baanapparatuur voor zijn rekening. Volgens RailTech is dit de eerste commerciële 
toepassing van ERTMS-niveau 3 in Europa. 

Europese voorlopers op het gebied van ERTMS zijn Luxemburg, dat al in 1999 besloot tot een nationale 
uitrol (300 km), en Italië en Spanje met hun hogesnelheidslijnen. België heeft sinds 2009 ERTMS op de 
hogesnelheidslijnen tussen Brussel en Aken aan de Duitse grens en tussen Antwerpen en de Nederlandse 
grens (Spoorpro, 2017a). Denemarken heeft zijn oorspronkelijke invoerdatum voor de landelijke uitrol 
verschoven van 2023 naar 2030. De vertraging komt door problemen met het retrofitten van de treinen 
en het uitblijven van de politieke keuze om op grote schaal materieel te vervangen (Spoorpro, 2019d).
Ook het Verenigd Koninkrijk is bezig met ERTMS: sinds 2011 is 215 km enkelspoor tussen Shrewsbury 
(Engeland) en Aberystwyth/Pwllheli (Wales) omgebouwd naar ERTMS-niveau 2. Verder ligt in Centraal 
Londen een stuk met ERTMS-niveau 2 en zijn er nieuwe routes in voorbereiding (UNIFE, 2018). 
Duitsland heeft plannen om deels niveau 1 en deels niveau 2 aan te leggen, voorzien van ERTMS  
Baseline 3 (IenW, 2018c, p.10).
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