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Martin van Maarseveen was tot voor kort hoogleraar Verkeer en Vervoer en Ruimtelijke Planning aan de Universiteit Twente en is 
thans nog verbonden aan de faculteit Geo-information Science & Earth Observation (ITC)

Ronald van Brakel is directeur van EFPC Risk & Safety Consultants. EFPC adviseerde recent o.a. de gemeente Rotterdam bij 
brandveiligheidsmaatregelen van bestaande garages. Ronald doet verslag van de ervaringen bij dit project en andere vergelijkbare 
projecten. 

Peter Dingemans is bestuurslid van de Vexpan en van de EPA (European Parking Association). Door EPA zijn recent de criteria voor de 
European Standard Parking Award (ESPA) aangepast om aan te sluiten bij de actuele ontwikkelingen op het gebied van parkeren en 
mobiliteit. Tijdens zijn presentatie wordt hierop een toelichting gegeven en wordt duidelijk op welke wijze deze Award een zichtbare en 
uniforme uiting vormt van het belang van stedelijke mobiliteit tegen de achtergrond van de groene en digitale transitie.

Richard Hovinga is Senior beleidsmedewerker duurzame mobiliteit bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Richard geeft 
een toelichting op de landelijke agenda en de implementatie van het overheidsbeleid ten aanzien van elektrisch laden. Daarbij zal hij 
ingaan op het in maart 2021 door het ministerie en Vexpan ondertekende convenant (CLIP) waarin is afgesproken dat partijen zich 
gezamenlijk zullen inzetten voor voldoende laadinfrastructuur in parkeergarages, zowel kwantitatief als kwalitatief. 

Mark Laponder is in de dagelijkse praktijk werkzaam als manager/lichtadviseur bij ESZET Lighting BV en was als coauteur van de NSVV-
werkgroep ‘Aanbeveling verlichten van parkeergarages, parkeerdekken en terreinen (2019)’ nauw betrokken bij de realisatie van deze 
aanbeveling. Mark zal specifiek ingaan op de totstandkoming van deze aanbeveling, het hoe en waarom in relatie tot de NEN 2443, 
met daarbij de focus op energiebesparingsmogelijkheden en de noodzaak hiertoe als gevolg van de verdere uitfasering van traditionele 
lichtbronnen zoals de veel toegepaste TL buizen. Dit alles zonder de kwaliteit van licht en lichtbeleving uit het oog te verliezen!

Peter Nuiten is vanuit de onderhoudsbranche nauw betrokken bij kennisoverdrachtsprojecten. Als oud-voorzitter van de VBR heeft hij 
samen met Jitze Rinsma (parkeeradviseur) een zevental handreikingen geschreven voor eigenaren en exploitanten van parkeergarages 
waarmee onderhoud een belangrijke bijdrage kan leveren aan een meer duurzame exploitatie ervan.  Deze handreikingen zullen op 
deze middag worden gepresenteerd en uitgereikt worden aan alle deelnemers aan deze middag.

OVER DE SPREKERS

https://www.formdesk.com/hetbranchebureau/VBR_VEXPAN_event_2022

