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De provincie Noord-Holland en de staat Californië staan voor veel vergelijkbare uitdagingen op 
het gebied van klimaatverandering, luchtkwaliteit, olieafhankelijkheid, behoefte aan duurzame 
banen en congesties in drukke steden. Tot 2040 worden er in Noord-Holland nog 250.000 
woningen bijgebouwd. “Als er niets verandert, betekent dat 40% meer verkeer op onze wegen en 
staan wij met zijn allen stil. Om mobiliteit van mensen en goederen te waarborgen zijn daarom slimme 
en innovatieve oplossingen nodig.”, aldus Jeroen Olthof, gedeputeerde Mobiliteit en Bereikbaarheid 
van de provincie Noord Holland. Om krachten en kennis te bundelen en business te versterken is 
de provincie daarom al sinds 2012 deelnemer in het Trans-Atlantisch programma ‘Coast to Coast 
Smart e-Mobility’.

Wat gebeurt er in Californië op dit moment op het gebied van Smart e-Mobility? Welke impact 
heeft corona op autofabrikanten in Silicon Valley en waar werken onderzoekers van UC Davis 
momenteel aan? Hoe beïnvloedt de coronacrisis de Nederlandse bedrijven in Silicon Valley en 
wanneer en hoe gaan we invulling geven aan een ‘smart restart’? Doe mee met dit webinar om 
een update te krijgen over de Smart e-Mobility ontwikkelingen in Californië. 

Programma: 

• Update: corona en Smart e-Mobility in Californië - door Peter van Deventer,  
programma directeur Coast to Coast Smart e-Mobility.

• Trends in het Nissan Research Center in Silicon Valley - door Maarten Sierhuis,  
Chief Technology Director.

• Zakendoen in Californië - slimme lessen van drie Nederlandse bedrijven die momenteel  
zaken doen in de VS.

• Kennis boost: onderzoek naar groene en slimme mobiliteit - door Gil Tal,  
professor UC Davis Institute of Transport Studies.

• Korte reflectie op het webinar en werken aan een slimme restart - door Jeroen Olthof, 
gedeputeerde Mobiliteit en Bereikbaarheid, provincie Noord-Holland.

Interesse? Deelname is gratis. Geef je nu op via deze link.

Dit webinar is onderdeel van de digitale handelmissie Smart & e-Mobility aan de Westcoast die het 
Nederlands Consulaat in San Francisco samen met de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland, 
het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Nederlandse Ambassade in Washington 
organiseert. Deze digitale handelsmissie sluit volledig aan op het online programma van Forth,  
de Amerikaanse koepelorganisatie die zich inzet voor de promotie van elektrisch-, slim- en 
deelvervoer. 
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Webinar ‘Smart e-mobility in California 
en restart na corona’
Dinsdag 16 juni 2020 | 16.30 - 17.30 uur

https://www.eventbrite.nl/e/webinar-smart-emobility-in-california-and-restart-after-covid-19-registration-105231393932

