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Idem: helemaal onderaan.
Betreft een deel van de notities met als titel " '. Het zijn korte aantekeningen.

Telefonisch overleg op 15 oktober 2019.

Zuid merkt dat er initiatieven door WVL worden ontwikkeld in de regio d

Voorbeelden:

- ASML: Op initiatief van WVL overleg met ASML.

11.1

- Uitnodiging van (samen met Bouwagenda en gemeente Eindhoven) aan ASML, gemeentes
(Hehnond, Eindhoven etc), ProRail, BZK, beleid, provincie voor een bijeenkomst " integrale benadering
van gebiedsontwikkeling van mobiliteit" op 21 oktober.
Onderwerp: hoe de verstedelijking versneld kan worden door de opgave integraal te verknopen aan de
mobiliteitsopgave en welke innovatieve fiasncieringsmogelijkheden hier gebruikt kunnen worden. Specifiek
voor de lokatie knooppunt Eindhoven XL. ZN heeft een uitnodiging ontvangen.

11. 1
- Intentieverklaring ASML: Citaat
Voor eeu pilot in= el van lier hoofdwegenner, binnen de context van lier oplhualiseren van reisroules in liet
gelrele netwerk, stelt RWS lools, =oals sysleem-dynamiscli moduleren en expertise beschikbaar.~

geeft aan dat de capaciteit door WVL wordt gelederen. Weet~ dat? En is dat ook echt zo?
- Living Lab: Mailwisseling tussen

Beste Karin,
Dank voor het prettige kennismakingsgesprek (en de koffie)!
Toch veel beter om elkaar echt te ontmoeten.
De timing is heel goed, omdat we nu bezig zijn met het afronden van een governance advies living lab voor~
Voor het LL onderscheiden we 4 onderdelen:

~ Parallelstrook/venorgingsplaatsr nadruk ligt op testen/valideren van GWW gebondeninnovaties. Beleggen
bjiIPM team (wel met de juiste competenties uitgebreid) en aansturing door

~ Energiecorridorr structureren samenwerking met derden (heldere condities vanuit R WS zijn gesteld), Tilburg
moet hier met een voorstel (passend binnen de randvoorwaarden) komen. Contact met+~~
Beleggen bijz... Aansturing door Karin Weustink voor het energiedossier. Raakvlak met
wegbeheer en aanleg ASB.

Waar staat "beleggen bij" gaat het om de benodigde capaciteit en expertise. Nu (deels) vanuit het LL en IPM
team.
Over mobiliteit spreken we elkaar volgende week.



Is dit ook watjou betreft een goede weergave van ons gesprek? Dan neem ik deze concreetheid graag mee in ons
governance advies.

Renctie Knrin.
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lk zou hier graag afspraken over willen maken. Wie isjouw leidinggevende? En wie van ~?
Groet Karin Weustink

Nog gebeld met : ~ heeft contact hierover gehad met Q en aangegeven dat ~over
punt 2 en 3 contact moet opnemen met Karin. Nagaan of een en ander wel haalbaar is. Volgens mij is er
daarop contact geweest tussen beiden met bovenstaande mailwisseling als resultaat.
Contact tussen loopt wel goed.

- Ik maak me wel zorgen
- Aansturing wordt zo heel lastig; want bijvoorbeeld: hoe verhoudt zich dit met mijn rol als opdrachtgever
van Innova-58, mijn rol binnen Smartwayz etc. 11.1

17 oktober 2019
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