
Handelsmissie 
Westkust VS 

 Smart & green mobility 
 3 tot en met 7 mei 2022



Missie Thema 

Charging, waterstof en multimodaal vervoer) Smart mobility in zowel personenvervoer als logistieke sector

(toepassing van autonoom en coöperatief rijden, ITS, MAAS) De focus van deze missie ligt op de

toepassingen en het verder opschalen van innovatieve mobiliteitsconcepten. 

Wanneer 

Van dinsdag 3 mei tot en met zaterdag 7 mei

Doelmarkt

Californië en Arizona zijn twee staten in de VS die koploper zijn op het testen en implementeren van

verschillende vormen van zelfrijdend en smart vervoer. Beide staten hebben de afgelopen jaren tientallen

vergunningen afgegeven aan aanbieders van autonoom vervoer. Zowel op federaal niveau (Bipartisan

Infrastructure Law) als op het niveau van staten zijn er aanzienlijke bedragen gereserveerd om mobiliteit en

infrastructuur naar een hoger plan te tillen. Dat biedt mogelijkheden voor partnerschappen. Kortom deze

missie naar Californië en Arizona is de kans om relevante spelers te ontmoeten die een grote rol spelen in de

transitie naar ee zowel voor personenvervoer als de logistieke sector. 

De missie wordt georganiseerd door het ambassadenetwerk in de Verenigde Staten, Ministerie van

Infrastructuur en Waterstaat, RVO en FIER Automotive & Mobility. 

Kosten

deelname aan de inhoudelijke programma onderdelen en vervoer van en naar de betreffende lokale locaties. 

Overige kosten, als vluchten, hotels en diners zijn voor eigen rekening, tenzij anders aangegeven in het

programma. 

Informatie bijeenkomst 

Op 5 april om 19:00 uur is er een digitale informatiebijeenkomst voor de deelnemers. 

Vragen 

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met Edwin Bestebreurtje (ebestebreurtje@fier.net) en

Inge Weken (ingeweken@fier.net)

Aanmelden

Aanmelden kan tot en met 31 maart 2022. Op deze missie zijn de RVO algemene voorwaarden van toepassing.

Op 1 april 2022 wordt een Go No Go moment ingepland. Aanmelden voor deelname kunt u doen via mail aan

Inge Weken: ingeweken@fier.net of direct via de RVO-website.
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Dinsdag 3 mei: - Vlucht van Amsterdam naar San Francisco - Korte sightseeing door San Francisco met

aansluitend een welkomstborrel gehost door de consul-generaal San Francisco Dirk Janssen 

Woensdag 4 mei: - Doing business in the Bay, overzicht van algemeen business landschap, eligibility voor

Nederlandse bedrijven om zaken te doen in Californië, incentives, beschikbare budgetten etc. - Ronde

tafel meeting met Amerikaanse regionale en statelijke transportoverheden. Focus is om de Nederlandse

bedrijven een overzicht met betrekking tot elektrisch en connected vervoer in Californië / San Francisco. -

Lunch - Bedrijfsbezoek - Mix & Match netwerkmoment - Diner op eigen gelegenheid 

Donderdag 5 mei: - Workshop met regionale nonprofit organisaties (te denken valt aan Veloz en SPUR) -

Lunchlezing met als focus de toekomst van mobiliteit in de Amerikaanse context met aandacht voor de

internationale link - Vlucht naar Phoenix - Diner op eigen gelegenheid 

Vrijdag 6 mei: - Sessie met statelijke en regionale transportoverheden. Focus is om de Nederlandse

bedrijven een overzicht en connected vervoer in Arizona / Phoenix - D . Nederlandse bedrijven worden

uitgenodigd om een korte pitch te geven over hun product/dienst die een mogelijk antwoord zou kunnen

zijn op lokale uitdagingen rondom mobiliteit. - Lunch - Bedrijfsbezoek - Mix & Match netwerkmoment -

Afsluitend informeel diner (inclusief) en Wrap up 

Zaterdag 7 mei - Terugvlucht naar Amsterdam - Of doorvlucht naar Detroit voor aansluiting op de

automotive missie naar Michigan 

Bovenstaande programma is onder voorbehoud.

Wensenlijst contacten in VS

Na aanmelding zullen we u benaderen en vragen of u nog specifieke wensen zoals het spreken van bepaalde

bedrijven of personen. Wij zullen proberen om, samen met u, deze bedrijven/personen uit te nodigen voor

een programma onderdeel.
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