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Redactionele signalen 

Van oudsher zijn technologie enerzijds en verkeer en vervoer anderzijds 

nauw met elkaar verbonden. Sedert de uitvinding van het wiel en de bouw van 

de 'wegen naar Rome' speelt de technologie in het vervoer te land een essentiële 

rol. In de laatste twee eeuwen heeft een explosieve ontwikkeling 

plaatsgevonden, eerst door de ontwikkeling van de railtechniek, later door de 

ontwllckellng van de autotechniek. Ter zee is het navenant: via de houten galei

en zeilschepen in de oudheid zijn we nu aangeland bij zeer gespecialiseerde 

gemotoriseerde schepen met een vaak enorme capaciteit. In de lucht is via de 

techniek van zweefvliegen en later gemotoriseerd vliegen (van 

propellervliegtulgen tot straalvliegtuigen) eveneens een enorme ontwikkeling 

gaande. En het einde van dit alles Is nog niet l n zicht; nieuwe technieken, 

gebaseerd op elektrochemie en magnetisme dienen zich l n de vervoerswereld 

aan. 

In uw handen hebt u een themanummer over 'technologiebeleid in verkeer 

en vervoer'. De eerste zes artikelen gaan - zowel theoretisch als ook praktisch -

breed en diep op deze materie ln . Zie de verantwoording van Geerlings en 

Sistermans in het eerste van de zes artikelen. 

De inzet van belden Is hoog. Immers, de toenemende mobiliteit - aldus de 

beide auteurs - heeft voor de maatschappij een aantal nadelige gevolgen, onder 

andere congestie en aantasting van het landschap. Regeringsdoelstellingen 

worden niet gehaald. Dat houdt een grote uitdaging in , niet alleen voor 

technici, maar ook voor economen en politici. Hoe kuimen we bijvoorbeeld 

bereiken, dat een bij uitstek economisch instrument als het prijsmechanisme 

mede wordt Ingezet om milieuvriendelijke vervoerwijzen aantrekkelijker te 

maken. Op die manier zou de oplossing van inmiddels gerezen 

maatschappelijke problemen dichterbij kunnen worden gebracht. Of, concreter 

gezegd, hoe kunnen we door inzet van het prijsmechanisme bewerkstelligen 

dat: 

• milieubewuste consumenten er meer dan n u belang bij hebben bij 

verplaatsingen over korte afstand ui t eigen vrije wi l de trein kiezen in plaats 

van het vliegtuig? 

• mllieubewnste consumenten in de dichtbevolkte Benelux (en het 

aangrenzende Bundesland Nordrhein-Westfalen) er vaker belang bij hebben 

om het openbaar vervoer kiezen in plaats van de auto? 

• milieubewuste verladers bij het vervoeren van containers van Rotterdam 

naar Duitslamd en zelf belang bij krijgen om vaker het binnenschip of de 

trein kiezen in plaats van de vrachtauto? 

Het beschikbaar zijn van alternatieve vervoerwijzen is een belangrijke en 

noodzakelijke voorwaarde voor een andere keuze, maar het is geen voldoende 

voorwaarde. Om de keus van individuele mensen te beïnvloeden zal 

daarenboven onder andere nodig zijn dat de prijzen van en de 

prijsverhoudingen tussen de diensten van de verschillende vervoerwijzen -

zoals de Mant die ervaart - mede bepaald worden door de maatschappelijke 

noden en behoeften. Je kunt het ook wat fllosofischer stellen; Hoe geven we de 
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De verkeer- en vervoersector wordt gekenmerkt door een sterke groei van het 

aantal afgelegde kilometers. Deze groei doet zich zowel voor bij het personen-

als bij het goederenvervoer Gelijktijdig met het toenemende gebruik doet zich 

een verschuiving voor van minder naar meer vervuilende vormen van 

transport, vooral voortkomend ui t een toenemend besteedbaar Inkomen en u i t 

eisen van snelheid en flexibiliteit. De verwachting is dat de 

verplaatsingsbehoefte tn de toekomst nog sterk zal toenemen. Het aantal 

reizigerskilometers over land zal i n 2030 met tenminste 20 procent toegenomen 

zijn ten opzichte van 1995 en het goederenvervoer zal meer dan verdubbeld 

zijn. Wanneer daar de effecten van de luchtvaart bij worden opgeteld is er 

sprake van een gemiddeld nog hogere groei. 

De toenemende mobiliteit heeft voor de maatschappij een aantal nadelige 

gevolgen. Niet alleen is er sprake van toenemende congestie en aantasting van 

het landschap, ook de emissies zijn een bron van zorg. Regeringsdoelstellmgen 

worden niet gehaald. Op het gebied van verkeer en vervoer wordt de 

samenleving voor grote uitdagingen gesteld. We spreken over problemen, die 

vragen om de inzet van alle denkbare middelen. Traditioneel zijn dat de wet- en 

regelgeving, de aanleg van infrastructuur, de verkeersbeheersing en de 

beïnvloeding van de omvang van de moblhteit en van de modal spUt. 

Duidelijk is, dat de problemen niet zijn op te lossen met traditionele 

maatregelen alleen. Alle krachten zullen moeten worden gebundeld om tot 

verandering te komen. Daarbij zal ook een zwaar beroep moeten worden 

gedaan op technische innovaties binnen het vervoersysteem. 

Vanuit historisch perspectief is duideüjk dat technologische ontwikkelingen 

altijd een belangrijke drijfveer zijn geweest voor veranderingen i n het verkeer-

en vervoersysteem. Terugblikkend i n de t i jd kan worden geconstateerd, dat 

nieuwe vervoersystemen ontstaan door evolutie vanuit het op dat moment m 

gebruik zijnde systeem. Filarski (1997) bijvoorbeeld beschrijft de opkomst van 

respectievelijk trekschuit, diligence, trein, fiets, tram, auto en vliegtuig. 

Belangrijke drijfveren voor de ontwikkeling waren snelheid, comfort, reiskosten 

en status. Maar niet vergeten mag worden dat deze nieuwe systemen mede 

dankzij de technologische ontwlltkellng konden worden gerealiseerd. 

Ontwikkelingen leiden niet alleen tot het ontstaan van nieuwe 

vervoersystemen. Ook bij bestaande systemen doen zich veranderingen voor. 

Als voorbeeld de spoorwegen. Van houten rails werd overgegaan op ijzeren 

rails. Er werd geëxperimenteerd met verschillende exploitatievormen en 

verschillende vormen van tractie, waaronder stoom. Zo konden de spoorwegen 

evolueren van een modaliteit voor korte verbindingen in heuvelachtig gebied 

(met gebruikmaking van paardentractie of zwaartekracht) naar een geschikte 



plaats van het vliegtuig, zeker niet, wanneer de reis door de lucht voor hem 

financieel veel voordeliger is. Hetzelfde geldt bij de keuze tussen het gebruik 

van openbaar en particulier vervoer. Tieleman (1998) heeft er kortelings nog op 

gewezen, dat - onder andere vanwege een maatschappelijk onlogische 

verhouding tussen de variabele prijzen van auto en openbaar vervoer en 

vanwege een aantal fiscale maatregelen rondom de auto - voor de meeste 

autobezitters in Nederland gebruik van het openbaar vervoer vrijwel 

onbetaalbaar Is geworden. Het voortduren van deze situatie Is - gegeven de 

nadelige maatschappelijke consequenties - ongewenst. Ook bij de introductie 

van nieuwe technologieën moet aan de marktsituatie - gegeven de voor de 

consument beschikbare alternatieven - grote aandacht worden besteed, op 

straffe van non-acceptatie van de nieuwe technologie door het grote publiek. 

In december 1997 is door de A W een workshop georganiseerd. Daarin stonden 

het nut en de noodzaak, het hoe en het waarom van technologische 

verkenningen centraal. Een aantal sprekers heeft de diverse aspecten rond de 

technologieverkenning ln bijdragen aan de workshop uiteengezet. Die workshop 

en de daarop gebaseerde ontwikkelingen ln het denken van een aantal 

betrokkenen liggen ten grondslag aan dit themanummer over technologische 

ontwikkelingen. 

De organisatoren van de workshop hebben geconstateerd, dat er veel 

technologische verkenningen worden gemaakt die van belang zijn voor verkeer 

en vervoer. Zij hebben betrekking op goederenvervoer, op individueel en 

collectief personenvervoer, op de toekomstige energiebehoefte en op de 

toepassingsmogelijkheden van telematica. Deze verkenningen zijn i n diverse 

kaders te plaatsen, met als directe aanknopingspunten S W - I I (INIT), de 

programmering van onderzoek (Stuurgroep W I ) , Duurzame Technologische 

Ontwikkeling (DTO) en de Verkenningen Lange Termijn Vervoersvraag van 

VROM. 

Hoewel al deze studies uitgaan van een eigen, unieke, probleemstelling blijken 

er l n de verkennende fase steeds vrijwel identieke acties te worden 

ondernomen: literatuurstudies, interviews met deskundigen en brainstorms 

met probleemeigenaren. Aan de ogenschijnlijke herhaling van zetten ligt een 

methodologische oorzaak ten grondslag. Geen enkele verkenning gaat ver 

genoeg. Ze gaan te veel i n op (deel-)aspecten. Ze gaan in de diepte in plaats van 

in de breedte. Daardoor ontstaat steeds behoefte aan additionele en/of 

specifieke kennis. 

Bij de buitenwereld kan de herhaling van zetten lelden tot een beeld van 

Inefficiëntie, Ineffectiviteit en ongecoördineerd overheidshandelen. Voor de 

workshop was daarom de doelstelling geformuleerd de haalbaarheid te peilen 

van een nationale technologieverkenning voor verkeer en vervoer. Zo'n 

verkenning zou moeten dienen als instrument om kennis te vergaren om die 

vervolgens voor meerdere (deel)verkenningen bruikbaar te maken. 

Tijdens de workshop ondervond de vraagstelling van de organisatie veel bijval. 



r p ' ' 1 ' p 

Tijdscnrii t 
vervoerswetenschap 

i ^ ^ ^ H H ^ ^ S Q S i voor de maatschappelijke rol van die overheid zijn echter nog niet 

uitgekristalliseerd. De overheid wordt nog steeds benaderd op basis van 

rolpatronen die horen bij de achterhaalde positie. Geerlmgs en Ten 

Heuvelhof gaan daar i n hun bijdrage nader op ln en geven een aanzet voor 

een alternatieve benadering. 

• Van Wee presenteert i n een persoonlijk gekleurde aantekening een mogelijke 

inhoudelijke richting voor een technologieverkenning op het gebied van 

verkeer en vervoer, door te putten ui t de ervaringen die hij heeft opgedaan 

met de mllleuverkermingen. Hij gaat niet alleen in op het leerproces dat het 

RIVM heeft doorlopen, maar ook op de lessen die daaruit kunnen worden 

geleerd voor andere toekomstverkenningen. 

• Van Zuylen besteedt i n twee bijdragen aandacht aan de praktijk. Samen met 

Van Schaick doet hi j dat allereerst aan de hand van het nationale (korte 

termijn) beleid. In een tweede bijdrage, met Weber, Moon en Davison als 

co-auteurs, wordt de aandacht meer op het lange termijn beleid gericht, 

zoals dat in het Europese vervoerbeleid een plaats zou moeten krijgen. 

De organisatoren van de workshop zagen zich na de workshop gesterkt i n h u n 

vraagstelling. Dat er een nationale technologieverkenning moet komen staat 

voor hen vast. Het ontbreken van een eenduidig beeld over de vraag hoe die 

verkenning er vervolgens ui t moet zien doet daar niets aan af. De conclusie van 

dit moment is, dat er alle aanleiding is om de discussie over de wenselijkheid 

van een nationale technologieverkenning op het gebied van verkeer en vervoer 

voort te zetten en te verbreden met als doel binnen afzienbare t i jd te starten 

met een eerste verkenning. Deze special is een eerste stap tn het proces om die 

discussie ook op wetenschappelijk niveau op gang te brengen en aan te 

wakkeren. Er zullen er nog vele volgen. Eén daarvan zal een politieke moeten 

zijn. Immers, i n laatste instantie is het de politiek, die besluit of er een 

structurele basis is voor een brede technologieverkenning op het gebied van 

verkeer en vervoer. 
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A b s t r a c t 

In this article we stop to consider briefly the role of government and the possibilities open to 

government when it comes to the matter of actively dealing with the technological innovations. 

Strangely enough, it is not so much innovation that is lacking in the traffic and transport field but 

rather, good market introduction. If the government is also to effect its policy objectives through 

technological innovation then one might immediately ask how this instrument is to be employed. 

Furthermore, what are these innovations, how may their effectiveness be assessed and how can 

society (consumer and industry) arrive at an effective supply and demand market balance where 

new innovation is concerned? 

A simple model is presented that is intended to provide a clearer understanding of the 

innovation process and of the ordering of the forces of players therein. We will then go on to 

explain where the government stands in all of this and to indicate what stance the government 

could take. We will then explore in detail the two major roles which always are, or at least 

should be, fulfilled namely the role of technology as a monitor and as an experimenter. We shall 

also consider the innovations which predominantly optimise the current traffic and transport 

systems and make them more efficient and we shall examine innovations that alter the structure 

of the traffic and transport system. Both these facets are of importance, the first to - particularly 

in the short-term - alleviate environmental and safety problems and the second to - notably in 

the long-term - control the accessibility and congestion problem. Finally, we shall draw 

conclusions on the lessons to be learnt from this where traffic and transport innovation processes 

is concerned. 

1. Inleiding 
Het wordt steeds duidelijtter dat een fundamentele bezinning nodig is op de 

wijze waarop wij ons verplaatsen in onze moderne Nederlandse samenleving. 

Het huidige beleid richt zich op het afremmen van de groei van de 

automobiliteit, maar de maatschappelijke stroom van een voortdurend 

toenemende verplaatsingsbehoefte is sterk door de culturele verankering i n de 

maatschappij (Achterhuis en Elzen, 1998). De leefbaarheid (milieu, veiligheid, 

ruimtegebruik) staat met name in de verblijfsgebieden onder steeds grotere 

druk. Algemeen kan worden gesteld dat zonder aanvullende maatregelen de 

beleidsdoelen in het verkeer en vervoer niet zullen worden gehaald. De roep om 

nieuw beleid is dan ook groot. De afgelopen jaren wordt steeds nadrukkelijker 

ook naar de mogelijkheden van technologische innovaties gekeken om het 

zogenaamde beleidstekort te helpen vullen. Dit vindt o.a. zijn weerslag ln 

Kabinetsnota's (Transport i n Balans, 1996; Samen Werken aan Bereikbaarheid, 

1996; Nota Milieu en Economie, 1997; Nota Telematica, 1998; NMP3, 1997; 

Derde Energienota, 1996), waar (technologisch) innovatiebeleid vaak als 

oplossing wordt gehanteerd om tegenstellingen te overbruggen tussen 

bijvoorbeeld milieu en economie, en mobiliteit en ruimtegebruik. In dit artikel 

staan we stil bij de rol en mogelijkheden van de overheid om actief om te gaan 

met technologische Innovaties. Vreemd genoeg ontbreekt het niet eens zozeer 

aan een aanbod van nieuwe technologieën i n verkeer en vervoer, maar meer 

aan een goede marktintroductie hiervan, waardoor innovaties blijvend een 
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Figuur 1. Schematische weergave van verkeer en vervoer in relatie tot economie, ruimtelijke 
patronen, sociaal-culturele invloeden en de mogelijkheden die de technologie ons biedt. Tussen deze 
markten bestaat een wisselwerking. De output von de ene markt vormt de input voor de andere markt 
(Riet en Egeter, 1998). 

wisselwerking tussen een vraag naar infrastructuurvoor de vervoerdiensten en 

-middelen (de gerealiseerde vervoerpatronen op de vervoersmarkt) en het 

aanbod van beschikbare verkeersinfrastructuur. 

Deze drie markten kunnen als volgt worden geïllustreerd (I^et en Egeter, 1998): 

• Verplaatsingsmarkt Het besluit om een verplaatsing te maken naar een 

winkel is een gevolg (output) van openingstijden en locaties van winkelcentra 

en gepercipieerde afstanden daar naar toe en de wens of noodzaak om een 

bepaald goed aan te willen of moeten schaffen. 

• Vervoermarkt. De keuze tussen auto en openbaar vervoer is het resultaat van 

een afweging door de reiziger tussen vervoermiddelen en -diensten die 

(volgens zijn perceptie) beschikbaar zijn voor de verplaatsing die hi j wenst te 

ondernemen. 

• Ver/ceersmar/ct De routekeuze van de autobestuurder is een van de outputs 

van de verkeersmarkt als gevolg van zijn perceptie van de 

afwikkelingskwaliteit van het wegermetwerk. 

Op elk abstractieniveau liggen mogelijkheden voor technologische 

innovaties. Vaak zijn dit innovaties die het bestaande systeem verbeteren, ook 

wel systeemoptimalisatie genoemd. Ze bewegen zich voornamelijk op het 

laagste en middelste abstractieniveau. Meer ingrijpend en ook moeilijker te 

realiseren, zijn de systeemvernieuwende Innovaties, die zich op het laagste en 

middelste en soms ook wel hoogste abstractieniveau bevinden. Beide 
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De overheid moet vooral niet vanuit een soort misplaatst utopisch 

wereldbeeld deze krachten proberen te coördineren, maar Juist gebruik maken 

van de marktkrachten vanuit haar eigen rol. Zich goed rekenschap geven van 

de aanwezigheid van de twee krachten geeft interessante aanknopingspunten 

voor overheidsbeleid. Met name het articuleren van ideeën, het formuleren van 

wensen en het stellen van opgaven heeft zin. Deze vorm van policy push kan 

helpen een aantal onzekerheden weg te nemen, iets wat bijzonder belangrijk is 

voor de industrie. Zeker als we ons realiseren dat de R&D inspanningen, nodig 

voor het bereiken van geheel nieuwe vormen van vervoersystemen, immens 

zijn, zowel i n geld als i n doorlooptijd. 

3. Rolopvatting van de overheid 
Technologische ontwikkeling is dus vooral een dynamisch proces: sociale, 

economische en poütieke krachten beïnvloeden zowel de ontwikkeling als het 

gebruik van technologieën maar omgekeerd bepalen beschikbare technologieën 

ook de ontwikkelingen in de maatschappij en laten daardoor nieuwe behoeften 

ontstaan en bestaande verdwijnen. 

Op welke wijze kan de overheid daar nu goed op inspelen? Welke rollen kan 

of moet de overheid spelen ln het innovatieproces? In een aantal recente 

studies zijn deze geïnventariseerd. Het betreft de volgende rollen"*: 

nieuwe behoefte behoefte van de maatschappij en de markt 

idee ontwikkeling ontwikkeling productie marketing 
en verkoop 

nieuwe technologische 
mogelijkheden 

markt 

state of the art in technologie en productietechniek 

-vraag-articulatie | market pull en policy push '| technology push 

Figuur 2. Het model van Rothwell en Zegveld 

1. Technologiemonitor, houdt de technologische ontwikkelingen in de omgeving 

i n de gaten en tracht daarmee in het beleid rekening te houden 

2. Kaderschepper, stelt regels en condities vast die de innovatie beïnvloeden. 

3. Implementator, past nieuwe producten toe in eigen proces. 

4 . R&D agent, bevordert direct R&D. 

5. Innovation agent bevordert succesvolle implementatie van R&D producten. 

6. Ontwikkelaar, voert zelf i n eigen huis R&D uit. 

In paragraaf 5 zal worden uiteengezet dat de rol van innovation agent 

versterkt wordt door de rol van kaderschepper en dat de rollen van 

implementator, R&D agent en innovation agent goed samen kunnen gaan in 

een experimenteeromgeving. 
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monitoring proces. Daarbij helpt het om het innovatieterrein te bundelen op 

verkeers- en vervoersthema's binnen zogenaamde technologiebundels (Korver, 

Jansen en Vanderschuren, 1996). 

In een recente studie (Korver en Smokers, 1998) is een systematiek 

ontwikkeld en uitgeprobeerd waarmee technologische innovaties binnen een 

bepaalde technologiebundel kunnen worden gemonitord en overgedragen naar 

het beleid. De essentie hiervan is het Vinden, Vertalen en Verspreiden (VW) 

van technologische kennis. 

1. Vinden. Voor elke bundel dient met een bepaalde frequentie (b.v. 3-jaarlljks) 

te worden geïnventariseerd wat de state of the art is op technologisch gebied. 

Voor technologiebundels, waar de ontwikkelingen snel verlopen (b.v. ICT) 

dient de frequentie hoger te zijn, voor andere kan deze lager zijn. 

2. Vertalen. Wat zijn de consequenties van de technologische innovaties voor 

het beleid. Scenario-studies kurmen hierbij een handig hulpmiddel zijn^. 

3. Verspreiden. Alleen een rapport schrijven en distribueren is niet voldoende. 

Interactie tussen beleidsmakers en onderzoekers is van belang om integratie 

van de technologiefactor in het beleid te garanderen. Bespreken van de 

resultaten, workshops, toegankelijk geschreven korte brochures, brainstorms 

en mogelijk zelfs excursies zijn daarbij te overwegen instrumenten. 

De methodologie van het VW-proces 

De ontwikkelde methodiek kenmerkt zich door de drie V's van Verzamelen, 

Vertalen en Verspreiden. Deze zijn onderverdeeld naar vi j f hoofdelementen, 

namelijk (zie ook figuur 3): 

1. Het verzamelen (vinden) van beschikbare informatie: de technologie-scan. 

Gebaseerd op een uitgebreide kennis van de desbetreffende 

technologiebundels, wordt de beschikbare informatie getypeerd. Belangrijk 

onderdeel hierbij is het nader uitwerken van de structuur waarin de kennis 

gepresenteerd zal worden. Het betreft hier dan niet alleen pure 

technologische kermis, maar ook kennis omtrent de mobiliteitsmarkten 

waarin de technologie toegepast wordt. De technologiebundel elektrische 

voertuigen is vooral een systeemoptimaHserende technologiebundel. De 

eventuele mogelijkheden voor systeemvernieuwing worden zijdelings 

aangestipt. In paragraaf 5 zal nog wat verder worden ingegaan op monitoring 

van systeemvernieuwende innovaties. 

2. Een eerste ruwe interpretatie van de beschikbare informatie. Dit betreft dus 

ook het identificeren van kennisleemtes. De beschikbare informatie dient zo 

veel als mogelijk weergegeven te worden in impact/score matrices voor een 

aantal hoofdonderwerpen. 

3. Hierna volgt een eerste Interactie met de "klant". Het begrip klant dient 

hierbij ru im opgevat te worden. Dit zijn zowel personen die zich op het 

kruispunt van beleid en onderzoek begeven als de beleidsmakers zelf Deze 

interactie heeft tot doel de kennis met betrekking tot de technologiebundel 

nader toe te spitsen op beleidsrelevantie. 

4. Op basis van deze Interactie zal de beschikbare kennis nader gecomprimeerd 

en gesynthetiseerd worden. 
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i ^ ^ H R E S Q Ï E I ^ langeafstandsverplaatsingen naar het buitenland). Niettemin geldt dat aan het 

eind van het proces de technologietoepassing, in dit geval het 

aandrijfconceptniveau, centraal dient te staan. 

Voor de technologiebundel elektrische tractie geven we hier als voorbeeld 

een korte beschrijving van het 5-lagen schema: 

1. Het componentenniveau 

Basis technologieën worden samengevoegd tot specifieke producten, 

voorbeelden zijn vUegwielen, transmissie, batterijen, etc. 

2. Applicatieniveau (aandriifconcepten) 

Componenten worden samengevoegd tot een systeem om het voertuig voort 

te bewegen. In feite is dit het technologieniveau wat veelal centraal staat. 

Voorbeelden van aandrijfconcepten zijn: interne verbrandingsmotor, 

elektrische aandrijving en hybride aandrijving. 

3. Voertuigconcepten 

De aandrijfconcepten kunnen in verschillende soorten voertuigen ingezet 

worden. De kansen en mogelijkheden van bijvoorbeeld een elektrische 

aandrijving variëren sterk in het geval het een zeer klein voertuig betreft of 

een groot en zwaar voertuig. 

4 . Vervoerconcepten 

Een vervoerconcept is het complex van organisatorische aspecten die het een 

reiziger (of een goed) mogelijk maken zich (op de vervoersmarkt) met een 

bepaald voertuig of meerdere voertuigen van herkomst naar bestemming te 

verplaatsen. Voorbeelden van vervoerconcepten zijn: het individuele voertuig, 

een stadsvoertuig, (deel)taxi, regulier collectief personenvervoer i n stedelijke 

gebieden, etc. 

5. Vervoersysteem 

Een vervoersysteem is het complex van infrastructuur, vervoermiddelen en 

organisatie die het de reiziger (of het goed) mogelijk maken zich te 

verplaatsen. Binnen het personenvervoer worden drie systemen 

onderschelden: het Individuele personenvervoersysteem, het collectieve 

personenvervoersysteem en het geïntegreerde vervoersysteem. Voor wat 

betreft het goederenvervoer onderscheiden we twee vormen: het unimodale 

en het Intermodale goederenvervoersysteem. 

T o e p a s s i n g V W - p r o c e s : d e t e c h n o l o g i e b u n d e l e l e k t r i s c h a a n g e d r e v e n w e g v o e r 
t u i g e n 

Per laag heeft een uitgebreide scan plaatsgevonden. Voor elke laag is een beschrijving gemaakt 
van de state ofthe art, welke onhvikkelingen verwacht kunnen worden en de mate waarin deze 
door de (Nederlandse) overheid zijn te beïnvloeden. We geven hier in het kort weer wat de 
resultaten zijn voor de tweede en derde laag. 

D e t w e e d e l a a g : a p p l i c a t i e n i v e a u s 

In de tweede laag, het applicatieniveau, kan voor elektrisch aangedreven voertuigen een aantal 
aandrijfconcepten worden onderscheiden: 

1. Conventior)ele vaertuiger] worden aangedreven door een interne verbrandingsmotor. Als brand
stoffen worden doorgaans benzine en LPG gebruikt in automotoren en diesel in dieselmotoren. 
Alternatieve brandstoffen zoals reformulated gasoline, aardgas, methanol, ethanol, biodiesel, 
dimethylether (DME), etc. kunnen ook worden gebruikt. 



Beoordeling op beleidsrelevantie 

Om de beleidsrelevantie van de gevonden technologische innovaties goed te 

beoordelen is het van belang formele beoordelingscriteria te hanteren. In de 

VW-methodiek van technologiemonitoring wordt onderscheid gemaakt naar 

twee soorten beoordelingen (assessments): 

a. Technologie evaluatie [Technology Assessment), welke directe effecten 

kunnen er onderscheiden worden en 

b. Technologieverkerming [Technology Forecast), op welke wijze gaat de 

technologie gebruikt worden. 

Deze aanpak is gebaseerd op de methodologie die binnen het Europese 

project FANTASIE is ontwikkeld (zie tabel 2). Elders i n dit nummer wordt door 

Van Zuylen cs . uitgebreid Ingegaan op het FANTASIE-project. 

T a b e l 2 . K e n m e r k e n v a n d e F A N T A S I E - m e t h o d o l o g i e v a n t e c h n o l o g i e m o n i t o r i n g 

B e o o r d e l i n g s 

d i m e n s i e s 

S p e c i f i e k e c r i t e r i a 

Milieu en leefomgeving Milieuduurzaamheid 

plaatselijke luchtkv/aliteit 

regionale kwaliteit atmosfeer 

verkeershinder 

afvalstoffen 

Technologie evalua

tie (Technology 

Assessment TA) 

Sociaal-econom isch economische ontwikkeling 

het lot stand komen van een open Europese 

markt 

maatschappelijke samenhang / leefbaarheid 

gebruikersacceptatie 

Veiligheid veiligheid van mobilisten 

veiligheid van overige burgers 

Doeltreffendheid kwaliteit van de reis 

kosten 

intermodale aspecten 

systeem capaciteit 

Techniek technische mogelijkheden 

Productie kosten ontwikkeling, productie en verspreiding 

Technologie Verken

ning (Technology 

Forecast TF) 

Commercieel kosten van technologie in gebruik 

maatschappelijke en gebruikersacceptatie 

mogelijkheden op de markt 

Institutioneel institutionele mogelijkheden 

subsidiariteit 

Beleid politieke haalbaarheid 

Het is niet de bedoeling de beoordelingsdimensies en -criteria ui t de tabel 

als dwingend keurslijf te hanteren. Op basis van expert-judgement zal een 

eerste schifting moeten worden gemaakt. Daarbij is vraagstelling uitermate 

belangrijk: voor welke beleidsdoelen wordt de monitoring uitgevoerd. Voor de 

beoordeling van elektrisch aangedreven wegvoertuigen zijn de 
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tevoren dient de structurering van de Informatie helder vastgelegd te worden 

en er dient ook in een vroeg stadium inzicht te zijn i n de beoordelingscriteria 

die gehanteerd zullen worden. Voor AVG gelden andere criteria dan voor 

elektrische voertuigen. 

• De contra-expertise door derden, i n dit geval de A W , met betrekking tot de 

scores is zeer nuttig gebleken. Dit dient gehandhaafd te blijven. Alleen de 

vorm dient eenvoudiger van opzet te worden. 

• Na het scoren van de beoordelingscriteria komen er enkele duidelijke 

winnaars naar voren. De methode discrimineert kennelijk goed tussen de 

verschillende combinaties, zeker in combinatie met het hanteren van twee 

verschillende toekomstbeelden. 

• De informatiestructurering volgens de gepresenteerde methodiek (aandrijf-, 

voertuig- en vervoerconcepten) biedt een goed handvat om de informatie te 

structuren en te presenteren. 

• Dit was de eerste maal dat deze methodologie toegepast is. De echte 

meerwaarde zal pas blijken na interactie met derden en een herhaalde 

vaststelling van de beoordelingscriteria. In het verlengde hiervan geldt dat de 

synthese nog betrekkelijk summier uitgewerkt is. Na interactie met derden 

kan met behulp van de voorliggende gegevens hier een veel diepgaander 

uitwerking aan gegeven worden. 

In het kader van dit artikel voert het te ver om in te gaan op de resultaten 

uit toepassing van de ontwikkelde methodiek op de technologiebundel 

elektrische voertuigen. We verwijzen hiervoor naar Korver en Smokers, 1998. 

5. Innovation agent door experimenteren 
Veel technologie wordt ontwikkeld en gedemonstreerd maar vervolgens 

komt het vaak niet tot grootschalige marktintroductie (Elzen, Hoogma en 

Schot, 1996). In vi j f landen (Duitsland, Frankrijk, Zweden, Japan, VS) zijn 

meer dan 200 interviews gehouden en is aanvullend literatuuronderzoek 

uitgevoerd naar Innovaties die de huidige als maar groeiende problemen i n het 

personenvervoer zouden kurmen helpen oplossen. De onderzoekers geven een 

aantal handreiltingen, hoe deze innovaties wel kunnen worden benut. 

Zoals in paragraaf 2 uiteengezet is kunnen twee routes voor innovatie 

worden onderscheiden, namelijk een die leidt tot optimalisatie van het verkeer-

en vervoersysteem en een die leidt tot vernieuwing hiervan. Zoals aangegeven 

zijn beide innovatieroutes van belang omdat de een vooral op korte termijn 

soelaas biedt en de ander lange termijn oplossingsrichtingen biedt. 

Deze door de Universiteit Twente ontwikkelde inzichten bieden interessante 

aanknopingspunten voor het verkeer- en vervoerbeleid. Een goed voorbeeld is 

het elektrische voertuig. Vaak wordt het elektrische voertuig gezien als niet 

interessant, omdat dit zwaar is en een beperkte actieradius heeft (100 a 150 
' Systeennoptitnaliserend omdat 

het concept auto als zodanig 

niet ter discussie staat en alleen 

de aandrijflijn met 

verbrandingsmotor door de zeer 

schone elektrische aandrijving 

wordt vervangen. 

systeemoptimaliserend denldcader'^, waarbij sec naar de milieuvoordelen wordt 

gekeken. Maar redenerend vanuit een systeemvernleuwend denkkader biedt de 

EV wel degelijk mogelijkheden tot invoering. Groepsvervoer en carpooling met 

km): het elektrische voertuig is hierdoor geen echt alternatief voor de 

traditionele auto. Dit is een typisch geval van redeneren vanuit een 
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' Een niche is een soort 

l<oesterruimte die relatief 

afgeschermd is van de 

omgeving. Hierdoor kunnen 

innovaties zowel technisch 

worden gedemonstreerd als ook 

worden getoetst op hun 

gebruikswaarde, acceptatie, 

waaruit dan weer 

aanknopingspunten volgen voor 

verdere ontwikkeling. De 

'koesterruimte' is nodig omdat 

de tucht van de markt het anders 

onmogelijk maakt met name 

systeemvernieuwende innovaties 

te ontwikkelen. 

'° De elektrische busjes, zie 

voetnoot , zijn illustratief. Na 

een aantal jaren ontwikkeling is 

de technologie nu voldoende 

betrouwbaar om deze voor een 

dergelijke proef in te zetten. De 

'koesterruimte' bestaat uit 

oplaadapparatuur, die in de 

parkeergarage van het 

kantoorgebouw is aangebracht 

en in financiële ondersteuning 

vanuit het vervoersplan, waarin 

RWS-AW en RWS-ZH 

deelnemen. Daarnaast is er 

reeds een hechte groep van 14 

carpoolers, zodat het gevaar 

van afhakende deelnemers als 

gevolg van de relatieve starre 

'dienstregeling' minimaal is. 

Hierdoor kan de proef zich 

concentreren op ervaringen met 

opladen (dagelijks bij A W ) , 

accuwater bijvullen (wekelijks), 

iets onder rijgedrag van het 

voertuig, serviceapparaat bij 

gebreken en acceptatie van de 

deelnemers. 

niches^ Het doel Is om de technologische innovatie, de benodigde 

infrastructuur en het praktijkgebruik in een dynamisch ontwikkelingsproces 

op beperkte schaal bij elkaar te brengen'". Een dergelijk experiment is vooral 

een leersituatie waarbij alle actoren worden betrokken die een rol moeten gaan 

spelen bij het praktisch functioneren van een dergelijke Innovatie op grote 

schaal. In feite is de technologische niche de kern van het model van Rothwell 

en Zegveld, zie figuur 4. 

Het is duidelijk dat identificatie van de strategische niches en het opzetten 

van de experimenten zorgvuldig dient te geschieden, liefst vanuit een 

overkoepelende visie. 

Netwerkmanagement (zie ook de bijdrage van Geerlings cs. in dit nummer) 

is onlosmakelijk verbonden met de activiteiten rondom een niche. Relevante 

actoren moeten worden betrokken en activiteiten en interacties tussen actoren 

moeten veremderen. Nieuwe netwerkrelaties zijn noodzakelijk en 

netwerkmanagement beoogt vooral een hulpmiddel te zijn om dergelijke relaties 

tot stand te brengen. 

nieuwe behoefte behoefte van de maatschappij en de markt 

idee ontwikkeling ontwikkeling productie 

De Technologische niche 

marketing 
en verkoop 

markt 

nieuwe technologische 
mogelijkheden 

state of the art in technologie en productietechniek 

-vraag-articulatie \ market pull en policy push | technology push 

Figuur 4 . Het aangepaste model van Rothwell en Zegveld, waarin de technologische niche de kern 

vormt. 

Innovatie, structuur en cultuur 

Technologische innovatie is gebaat bij een interactief en communicatief 

proces. Dit vindt zijn reden in het feit dat technologie is ingebed i n een 

structuur en dat de wijze waarop van technologie gebruik wordt gemaakt 

vooral door culturele factoren wordt bepaald (Achterhuis en Elzen, 1998). Het 

volgende voorbeeld maakt dit duidelijk. Het call a car concept maakt het 

mogelijk dat de consument de auto niet meer als een Individueel bezit 

beschouwt maar meer als collectief goed. Of dit ook daadwerkelijk zal optreden 

zal vooral een gevolg zijn van cultureel bepaalde factoren. Deze mogelijke 

culturele veranderingen leiden op hun beurt tot andere maatschappelijke 

structuren. Zo is het voor AVG noodzakelijk dat cultureel wordt geaccepteerd, 

da t j e de rijtaak in handen geeft van een automaat. Hoewel 100% aantoonbare 

technische betrouwbaarheid een belangrijk criterium is voor acceptatie tn de 

samenleving, zal diezelfde samenleving moeten accepteren dat een zekere kans 

op technisch falen nooit kan worden uitgesloten. Ofwel, 
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processen die technologisciie ontwiklselingen beïnvloeden. In deze zogenaamde 

sociotechnlsche scenario's spelen drie deelprocessen, die i n de 

ontwikkelingsdynamlek van nieuwe technologieën aanwezig zijn, een 

belangrijke rol (Elzen et al., 1998): 

• Dynamiek van verwachtingen. Toekomstverwachtingen werken 

handellngsoriënterend en bepalen strategische (investerings)keuzes die op 

hun beurt weer grote invloed hebben op richting en snelheid van 

technologische ontwikkeling. Hoe meer bepaalde verwachtingen door 

verschillende actoren worden gedeeld, hoe groter de kans dat de 

ontwikkelingen door deze actoren zelf worden waargemaakt: een 'self 

fulf i l l ing prophecy'. 

• Articulatieprocessen. Er is afstemming met de maatschappij nodig om 

technologische innovaties te laten 'leven'. Daarvoor zijn articulatieprocessen 

nodig (technische, politieke, institutionele en vraagarticulatie). In dit 

articulatieproces van market pull en policy push zal een fabrikant op een 

gegeven moment voldoende vertrouwen hebben om een product op de markt 

te zetten (technology push). 

• Netwerkvorming. Met name koppeling tussen actoren aan de vraag- en 

aanbodzijde is erg belangrijk voor technologische ontwiltkellng. De overheid 

speelt hierin een belangrijke intermediërende rol. 

Door deze drie deelprocessen een centrale rol te laten spelen in de 

sociotechnlsche scenario's door gewoon te beschrijven hoe toekomstige 

ontwikkelingen zich daadwerkelijk voordoen, wordt scenarlogewljs een verhaal 

verteld over de toekomst. Voorbeelden van dergelijke sociotechnlsche scenario's 

zijn terug te vinden in (Elzen et al., 1998). De eerder genoemde typologie van 

beleidsinstrumenten grijpt aan op deze drie deelprocessen: technologieforcering 

beïnvloedt sterk de dynamiek van verwachtingen, strategisch nichemanagement 

richt zich vooral op articulatieprocessen en netwerk management bevordert het 

vormen van adequate netwerken. 

Van een planmatig naar een lerend technologiebeleid 

Dit brengt ons bij een nieuwe opzet voor het uitvoeren, het leren en het 

geven van beleidslmplicaties van experimenten. De benadering van innovaties 

is i n het S"W-II sterk planmatig georganiseerd geweest. Er werden doelen 

gesteld en plannen gemaakt waarvan men aannam dat die de doelen zouden 

realiseren. Het ademt daarmee de sfeer van een 'maakbaarheid' van innovaties 

en van veranderingen in de samenleving. Een dergelijke planmatige aanpak 

maakt duidelijk wat men wi l bereiken en achteraf is het mogelijk aan te tonen 

of men geslaagd is. Echter, de stuurbaarheid in de processen waarin de 

Innovaties tot stand komen is gering. Het model van Rothwell en Zegveld en het 

systeemmodel van Riet en Egeter illustreren dit. Verder zijn er veel externe 

invloeden in de vorm van onverwachte ontwikkelingen in maatschappij en 

techniek, die het nodig maken het oorspronkelijke sturingsconcept steeds weer 

aan te passen, ui t te breiden naar terreinen die eerst weinig aandacht kregen 

en onvruchtbare sturingsmiddelen niet langer toe te passen. In figuur 5 is deze 

planmatige aanpak schematisch weergegeven. 
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Nieuwe sociotechnisclie 

systemen zijn (aanzetten tot| 

systeemvernieuwende 

vervoersystemen, waarin liet 

gebruik, de acceptatie en 

wederzijdse beïnvloeding van 

teclinologie en consument 

centraal staan. 

Naar een vraaggericht technologiebeleid 

Veel innovaties komen ui t het buitenland, niet in de laatste plaats die op 

het gebied van het voertuig. Over het algemeen leiden deze innovaties tot 

systeemoptimalisatie en nauwelijks tot systeemvernieuwing. Nederland speelt 

in dit alles een bescheiden rol. Daarentegen zou verandering van verkeers- en 

vervoerstechnologie samen moeten gaan met de ontwikkeling van nieuwe 

vormen van gebruik daarvan, omdat juis t dan de kansen op het realiseren van 

systeemvernieuwing worden vergroot. Een belangrijke rol voor de overheid ligt 

dan ook op het articuleren van de maatschappelijke vraag (de eerder genoemde 

policy push). Hierdoor wordt technologiebeleid een soort vraaggericht 

technologiebeleid. Door versnelde invoering van een aantal (deels in het 

buitenland) ontwikkelde technologieën kan gericht worden geëxperimenteerd 

met de ontvwkkehng van nieuwe sociotechnlsche systemen*^ in als strategisch 

gekwalificeerde niches. Voor een deel zal nieuwe (deel-) technologie moeten 

worden ontwikkeld om aangeboden voertuigen optimaal aan te laten sluiten bij 

de maatschappelijke vraag. Nederland kan een voortrekkersrol vervullen bij 

ontwikkeling en toepassing van de nieuwe technologieën en vooral nieuwe 

vervoersconcepten hetgeen op den duur tot nieuwe economische activiteiten 

kan leiden. Op deze wijze onderscheidt het Nederlandse beleid zich van dat van 

andere landen doordat het zich niet zozeer richt op kwaliteit van voertuigen 

maar meer op kwaliteit van mobiliteit en distributie (Elzen, Hoogma en Schot, 

1996). 

7. Conclusies 
De vraag die we ons stelden is, welke mogelijkheden de overheid heeft om 

actief om te gaan met technologische innovaties. Om welke innovaties moet het 

gaan en hoe moeten deze worden beoordeeld op hun effectiviteit. Hoe komen 

we tot een effectieve marktintroductie van gewenste innovaties? 

Wij komen tot de volgende conclusies: 

• Twee routes voor innovatie zijn van belang, namelijk een die leidt tot 

optimalisatie van het verkeer- en vervoersysteem en een die leidt tot 

vernieuwing hiervan. Op beide Innovatieroutes moet beleid worden gevoerd, 

omdat de een vooral op korte termijn soelaas biedt en de ander lange termijn 

oplossingsrichtingen biedt. 

• Technologiemonitoring is een essentieel onderdeel van welk technologiebeleid 

dan ook. Bij een technologiebeleid dat meer bottom-up van karakter is en 

minder planmatig als tot nu toe, is een breed opgezette 

technologiemonitoring van groot belang. Dit zal een technologiemonitoring 

moeten zijn die frequent wordt uitgevoerd, die sterk internationaal van 

karakter is, die lopende ontwikkelingen volgt en daar van leert. 

• Daarnaast zijn toekomstverkenningen naeir nieuwe technologische 

irmovaties van groot belang. In een dergelijke technologieverkenning moeten 

bestaande innovaties ook hun plek hebben, om een bepaald 

ontwiltkeHngstraject van het heden naar de toekomst aan te kurmen geven. 

Bij het schetsen van de toekomstbeelden werkt de methode van 

sociotechnlsche scenario's bijzonder inzichtelijk. 

• De verkenningen dienen tot een visie op technologische innovatie te leiden 
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A b s t r a c t 

Worldwide, what may be said to characterise the transport sector, is its strong technological 

bias. However, the development and implementation of various innovations is coupled wilh 

great uncertainty and various complexities and also, therefore, with great uncertainty and risks. 

A number of specific characteristics of the transport sector make it seem that government has an 

important port to play when it comes to the transport sector's technology policy. The part played 

by government in the development and implementation of innovations may be termed classical if 

assessed according to the criteria of the present public administration theory. New views on the 

matter have shown that much may be expected of another particular administration method, 

namely the network approach. The purpose of this article is to indicate how these recent ideas 

on the role of government can be implicated when it comes to developing long-term traffic and 

transport technology and to state what alterations will have to be made to existing policy if the 

interests of technology policy ore to be served. 

At international level, it is possible to cite examples of places where such a network approach 

has already been successfully innovated, where technological policy within the transport sector 

is concerned. What has also been clearly demonstrated is that governments cannot 

independently initiate and steer such innovation processes. Innovation processes arise as the 

result of co-operation between government, industry and other actors. This new approach has 

also led to the realisation that new demands also have to be mode of the instruments of control. 

In this respect, some even talk of the first and second generation of control instruments. In the 

Netherlands, too, the contours of a different approach are becoming visible. One might, in fact, 

distinguish between the pre-INIT era and fhe present technology phase. Up until 1 997 there was 

no talk of a clear and consistent technology policy directed towards fhe transport sector. With 

the arrival though of the INIT paper the foundation was laid, consciously or unconsciously, for a 

new approach. 

1. Inleiding 
De transportsector wordt zowel nationaal als tnternationaal gekenmerkt 

door een sterke groei van het aantal afgelegde kilometers. Door deze groei 

neemt de milieubelasting door de transportsector i n onvoldoende mate af. 

Bijzondere aandacht vragen de mondiale effecten (door COa-emissies en NO^-

emissies), en de quality of life aspecten (geluid, versnippering, etc). Verder 

zorgt de groei van de transportsector voor een toenemende congestie. Een 

aantal specifieke kenmerken van de transportsector maakt dat voor de overheid 

een belangrijke rol l i jk t te zijn weggelegd bij de aanpak van deze 

milieuproblemen. De belangrijkste reden luidt, kort geformuleerd, als volgt: 

duurzaamheid kent een economische en een ecologische component en vormt 

een waarde die door alle betrokken actoren wordt onderkend. Mensen zouden 

moeten handelen op een wijze, die substantieel bijdraagt aan deze 

dubbeldoelstelling. Het bl i jk t in de praktijk echter uiterst moeilijk om 

Individuele actoren op vrijwillige basis zo ver te krijgen. In het bijzonder de 

ecologische doelstelling staat door optredende afwentelingmechanismen onder 

grote druk. 

Technologie is één van de aangrijpingspunten om de milieubelasting van de 

transportsector te verminderen en duurzaamheid dichterbij te brengen. De 
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zijn mondiaal (Geerlmgs, 1997). Een boeiende vraag is welke rol de overheid 

kan spelen in het realiseren van deze mega-innovaties^. 

Het huidige beeld van de transportsector wordt sterk gedomineerd door de 

aanwezigheid van verschillende transportsystemen. Denk daarbij aan het 

wegvervoer, de luchtvaart, het railvervoer, binnenvaart, etc. Kondratieff (1926) 

en Schumpeter (1935) spreken zelfs van een cyclische ontwikkeling waarin 

telkenmale een nieuwe dominantie van een systeem ontstaat. 

Megatechnologische innovaties hebben de pretentie in te grijpen op 

systeemniveau. Toch is het moeüijk om te spreken van de 'introductie van een 

systeem'. Systemen zijn vaak 'emergent'. Ze worden geconstrueerd tijdens hun 

ontwikkeling. Een systeem wordt doorgaans geboren uit een klein initiatief 

waarachter een bescheiden doelstelling schuil gaat. Het initiatief groeit 

geleidelijk, ontstaat op meerdere locaties en krijgt langzamerhand andere en 

meerdere functies. Op enig moment reconstrueert men de verspreide 

initiatieven. Het kan zijn dat men op de initiatieven een nieuw concept legt. 

Dan is het nog maar een kleine stap om van wat er ligt een systeem te maken. 

Deze ontwikkeling kan worden geïllustreerd aan de hand van de volgende 

voorbeelden: het huidige railsysteem vindt zijn basis in het samenvoegen van 

verschillende regionale (en private) initiatieven die uitgroeiden tot een netwerk 

van buurtspoorwegen. Om te komen tot een landelijk dekkend netwerk 

moesten drie (private) initiatieven worden samengevoegd. Ons telefoonsysteem 

is voortgekomen ui t het met elkaar verbinden van een aantal lokale netten. 

Internet, energiedistributie en (naar het zich laat aanzien) ondergronds 

trcmsport ontwikkelden en ontwikkelen zich volgens een vergelijkbaar proces; 

kleine initiatieven groeien ui t door conceptuele heroriëntatie, schaalvergroting 

en samenwerking tot onvoorziene systemen. 

Hoe was de rol van de overheid hierin? De voorbeelden hebben met elkaar 

gemeen dat de overheid, bewust of onbewust, de doorgaans private initiatieven 

de ruimte heeft gelaten. Overheden hebben op enig moment meer of minder 

intensief bijgedragen aan de koppeling van lokale initiatieven. Overheden 

hebben ook bijgedragen aan de conceptuele heroriëntatie die leidde tot de 

ontdekking van de potentie van een groot netwerk. Overheden hebben, tot slot, 

financieel en regulerend hun bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en de 

consolidatie van de systemen. Deze analyse is i n l i j n met een belangrijke 

bevinding ui t de technologiedynamica. Deze luidt dat innovatieprocessen zich 

afspelen in een (internationale) arena. In deze Eirena spelen vele actoren het 

spel mee. Dit leidt tot een hoge, verrassende dynamiek die resulteert i n 

ontwikkelingen die door niemand voorzien zijn (zie onder meer Rosenberg, 

1994). Ook de diverse overheden spelen hun rol l n deze processen. 

Deze analyse van de rol van overheden bij de ontwikkeling van innovaties 

en het ontstacm van systemen loopt parallel aan een verschuiving i n de rol die 

overheden krijgen toebedacht bij het sturen van maatschappelijke 

ontwikkelingen in het algemeen. Daarover handelen de twee volgende 

paragrafen. 

Z l 
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• de economische recessie aan het begin van de jaren '80, 

• de toenemende werldoosheid 

• het ontstaan van nieuwe milieuproblemen. 

Er zijn meerdere verklaringen voor dit overheidstalen. In de eerste plaats 

werden de problemen waarmee de overheid werd geconfronteerd, mede door de 

snelle veranderingen in de samenleving, i n toenemende mate complexer. Ten 

tweede was een toenemend aantal actoren betrokken tn de 

besluitvormingsprocessen. Dit maakte het nemen van daadwerkelijke besluiten 

niet eenvoudiger En ten derde was er sprake van een toenemende 

verwevenheid tussen verschillende beleidsvelden wat leidt tot toenemende 

stroperigheid ln de besluitvorming. 

Door deze negatieve ontwikkelingen rees de vraag welke de rol van de 

overheid ln de moderne samenleving zou moeten zijn. Duidelijk was dat de 

heersende opvatting over een centrale rol van de overheid ln de maatschappij 

ter discussie stond. De conclusie van het debat was duidelijk: de traditionele 

sturingsparadigma's werden niet toereikend geacht om het hoofd te bieden aan 

de nieuwe problemen, waarmee de maatschappij werd geconfronteerd. 

Sommige auteurs spraken zelfs over een crisis i n de beleidsvorming^. Algemeen 

werd de opvatting onderschreven dat zowel nationaal als Internationaal de 

legitimiteit van de overheid en de overheidsdiensten ter discussie diende te 

komen. Het vertrouwen ln de rol van de overheid had immers slechts geleid tot 

het ontstaan van bureaucratie, die vooral is gericht op het eigen overleven. 

Tegelijkertijd diende zich een aantal nieuwe ontwikkelingen aan, zoals de 

eenwording van de Europese markt en het verschijnsel van de globalisering van 

de wereldeconomie. Hierdoor zou centrale aansturing door de overheid nog 

problematischer worden. Door al deze ontwikkelingen was de euforie over het 

overheidsoptreden in korte t i jd omgeslagen i n een kritische houding en scepsis 

ten opzichte van de overheid. 

Deze teleurstellingen over de mogelijkheden van overheidsingrijpen en de 

snelle veranderingen in de samenleving hebben geleid tot een sterke reactie, die 

zich uitte in het ontstaan van een nieuw (marktgeoriënteerd) 

sturingsparadigma. Goede voorbeelden van de veranderde waarden zijn: 

• De 'new right movement' in the Verenigde Staten (Reaganism, het 

republikeinse 'Contract wi th America') 

• het Thatcherism in Groot-Brittannië ('less government, more market') 

Deze bewegingen vertoonden zelfs een anti-overheid houding. De mening 

vatte post, dat de maatschappij beschouwd moet worden als een markt waar 

individuen kunnen komen tot een uitwisseling van informatie en goederen. 

Zelforganisatie en eigen verantwoordelijkheid zijn daarmee essentiële 

onderdelen in deze benadering. Het type beleidsaanbevelingen dat steevast 

volgde ln deze traditie was een oproep tot deregulering, decentralisatie, 

privatisering and subsidiariteit. De rol van de overheid werd daarmee beperkt 

tot die van een facilitator die erop toeziet dat de marktwerking wordt 

geoptimaliseerd. Het vertrouwen in de overheid schrompelde ineen. 

Tegelijkertijd nam het vertrouwen i n de rol van de private sector als motor voor 
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i ^ ^ ^ H ^ I S i S S ^ E ] Netwerkmanagement ligt op hat strategische niveau, waarbij de processen (die 

de structuur van het netwerk mede vormgeven) van belang zijn. Processen op 

dit niveau zijn doelzoekend van karakter Zij faciliteren en conditioneren de 

operationele processen. 

Sturing binnen een netwerk vereist een geïntegreerde benadering. Deze 

wordt binnen de netwerkbenadering als geslaagd beschouwd, indien deze 

sturing bijdraagt aan de totstandkoming van samenwerking tussen actoren. 

Deze samenwerking moet voorts gericht worden op de gezamenlijke oplossing 

van maatschappelijke problemen. In deze benadering staat het 

gemeenschappelijk handelen centraal. Dit vereist ook een ander type 

Instrumentarium. Het denken in termen van netwerken heeft consequenties 

voor de keuze van instrumenten, waarbij een verschuiving wenselijk is van 

Verticale instrumenten' maar meer 'horizontale Instrumenten'. Dit vereist een 

andere oriëntatie ten opzichte van het instrumentarium dat door de overheid 

momenteel wordt toegepast. Het nieuwe type Instrumenten gaat uit van 

samenwerking binnen een netwerk op basis van gelijkwaardigheid en wordt 

gekarakteriseerd door pluriformiteit, geslotenheid. Interdependentie en 

dynamiek. De instrumenten dragen ook bij tot het ontstaan van z.g. 'vran-win' 

situaties. Dit netwerkperspectief heeft niet alleen consequenties voor de selectie 

en ontwikkeling van instrumenten. Het heeft evenzeer consequenties voor de 

definitie van wat succesvol is en wat niet. Voorts wordt duidelijk wanneer er 

sprake is van falende sturing en wanneer de sturing juis t goed gaat. 

Onderstaande tabel vergelijkt de twee sturingsmodellen. Overigens wordt bij 

het streven naar het realiseren van een 'win-win' situatie m de literatuur wel 

gesproken over het identificeren van 'fields of common Interests'. Daarmee 

wordt aangeduid dat een 'win' situatie niet perse in materiële waarden behoeft 

te worden uitgedrukt. Ook (strategische) lange termijn overwegingen kunnen 

een motief voor samenwerking vormen. 

Tabel. Twee sturingsmodellen vergeleken 

Dimensies Klassiek besturingsparadigma Beleidsnetwerkbenadering 

Analyseniveau Relatie bestuurder-bestuurden Netwerk van actoren 

Perspectief Centrale, sturende instantie 

(command and control) 

Interactie tussen actoren 

(incentive based) 

Karakterisering van relaties Hiërarchisch Wederzijdse afhankelijkheid 

Karakterisering van interactie

processen 

Neutrale implementatie van 

vooraf geformuleerde doelsfef 

lingen 

Interactieprocessen waarin 

informatie, doelen en middelen 

worden uitgewisseld 

Indicatoren van succes Realisatie van formele beleids

doeleinden 

Leerprocessen met nadruk op 

creëren variatie en gezagheb

bende selectie, waaruit geza

menlijk probleemoplossing 

voortkomt 
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i n a 2 2 1 eikaars steun nodig hebben om te kunnen sturen. Vanwege deze 

interdependenties zal het opleggen van gedrag vaak niet effectief zijn; 

daarom wordt doelbewust gebruik gemaakt van ontbrekende 

machtsverhoudingen en wordt door middel van onderhandeling meer ruimte 

gegeven aan vrijwillige medewerking door de te sturen actoren. 

5. De betekenis van netwerkmanagement voor het 

technologiebeleid in transport 
Biimen de netwerkbenadering bestaan er verschillende opvattingen over de 

mogelijkheden die de overheid heeft om te komen tot sturing. Geerlings (1997) 

stelt voor, gebruik te maken van de netwerkbenadering. Daarbij geldt de 

metafoor van een theatervoorstelling, waarbij duurzaamheid een collectief 

belang representeert. De overheid wordt de rol toebedeeld van mede-eigenaar 

van het theater Vanuit deze verantwoordelijkheid worden twee andere rollen 

onderscheiden, te weten die van dirigent en co-acteur De twee rollen gaan u i t 

van een taakopvatting (doeltreffend, zelfbewust, corrigerend, faciliterend, etc.) 

die niet strookt met de dominante maatschappelijk-politieke hoofdstroom m 

het transportbeleid, waarbij voortdurend wordt gepleit voor een terugtredende 

en deregulerende overheid en meer mogelijkheden voor vrijhandel. 

Duurzaamheid is immers een collectief belang. Daarom is een zelfbewuste rol 

van de overheid als regisseur en co-acteur essentieel voor het bereiken van 

duurzaamheid in de transportsector Deze benadering is ingegeven door een 

'sense of urgency' over de aanpak van de milieuproblemen die de 

transportsector veroorzaakt. Rollen en strategieën die passend zijn i n de eerder 

beschreven netwerkcontingente vormen van sturing zijn onvoldoende om het 

probleem tot een oplossing te brengen. De kritiek op deze benadering ligt voor 

de hand. Waarom zouden overheden opeens ln staat zijn om deze combinatie 

van rollen op zich te nemen en toch weer een dominante rol te spelen? De 

netwerkbenadering leerde toch juis t dat dit hoogst problematisch was? 

Een tweede benadering stelt, dat de overheid slechts l n zeer beperkte mate 

i n staat is om richting te geven aan ontwikkelingen (Ten Heuvelhof, 1993). 

Deze benadering geeft optimaal vorm aan de eerder beschreven strategieën, 

tactieken en instrumenten. Deze benadering kan als volgt een uitwerking 

krijgen. Overheden maken zich soms zorgen over de duurzaamheid van de 

transportsector Dan initiëren en faciliteren zij processen waarbiimen actoren 

elkaar ontmoeten die met transport en duurzaamheid van doen hebben. In 

deze processen komen de problemen aan de orde. Zij worden besproken, de 

oorzaken worden geanalyseerd en mogelijke oplossingen worden geëvalueerd. 

De betrokken overheden moeten accepteren dat andere actoren eigen kwesties 

inbrengen i n dit proces. Zo zal de continuïteit van de sector eveneens op de 

agenda verschijnen. Actoren die i n dit proces participeren zouden gestimuleerd 

moeten worden relaties te onderhouden met hun omgeving. Nieuwe relaties 

kuimen nieuwe problemen en oplossingen in het proces inbrengen. De 

betrokken overheden zouden relevante processen moeten koppelen en 

Interacties moeten arrangeren. Door actief i n dit soort processen te 

participeren krijgen overheden zicht op de pluriformiteit van de doelgroep. 



het bedrijfsleven is spralte van een bevmstwordingsproces bij het management. 

IVIen onderkent dat een bedrijf in toenemende mate opereert in de dynamische 

omgeving die te vergelijken is met een speelveld. Voor het zeker stellen van de 

twee traditionele doelstellingen is het belangrijk, dat de grenzen van het 

aangegeven speelveld niet worden overschreden. Belangrijke nieuwe 

aandachtsgebieden, zoals ethische en ecologische verantwoordelijkheid, worden 

op deze wijze beschouwd als factoren die het speelveld mede bepalen. Deze 

factoren zijn belangrijk bij de bedrijfsvoering. Een gerenommeerd bedrijf zal 

proberen op onvoorspelbare risico's te anticiperen en zo veel mogelijk de 

grenzen van het speelveld te mijden. 

De netwerkbenadering is gebaat bij een complexe samenstelling van een 

doelgroep. Een identiflcatie van de verschillende aggregatieniveaus kan 

bepalend zijn voor het al dan niet succesvol tot stand brengen van Innovaties. 

De variëteit aan actoren maakt dat er altijd wel een doelgroep is te vinden die 

bereid is mee te denken. Het kam deze doelgroep zi jn die als katalysator dient 

voor veranderingen bij andere subgroepen. Door de variëteit aan actoren is het 

altijd wel mogelijk om tot voor vele partijen aantrekkelijke koppelingen van 

problemen en oplossingen te komen. Zo kan het proces weer wat verder 

komen. De transportsector is zeker zo'n complexe sector met een groot aantal 

niveaus van aggregatie. De Wit en Van Gent (1986) maken een onderscheid 

tussen verkeer en vervoer Wanneer het gaat om het verplaatsen van personen 

en goederen om te voorzien in een verplaatsingsbehoefte spreken we van 

vervoer De verplaatsingsmiddelen en de verkeersinfrastructuur tezamen 

vormen het verkeer Tezamen met de infrastructuur vormt het verkeer een 

vervoerssysteem. Echter, binnen deze indeling, die als bekend mag worden 

verondersteld, onderscheiden zij binnen het vervoerssysteem maar liefst zeven 

verschillende niveaus van aggregatie (subsystemen): binnen het totale 

vervoerssysteem (niveau 1) onderscheiden de auteurs de subsystemen 

wegvervoer, binnenvaart, railvervoer, luchtvaart en zeevaart gebaseerd op de 

modaliteiten (niveau 2). Het wegvervoer kan worden onderverdeeld i n de 

sectoren personen- en goederenvervoer (niveau 3). Binnen het 

goederenvervoersubsysteem kan een onderverdeling worden gemaakt tussen 

het nationale vervoer en het internationale vervoer (niveau 4). Vervolgens kan 

een onderverdeling worden gemaakt tussen privaat transport en commercieel 

transport (niveau 5). Het commerciële vervoer kan worden onderverdeeld in 

lijndienstensubsystemen en ongeregelde vervoersdiensten (niveau 6). 

Daarbinnen vindt een nadere uitsplitsing plaats naar nog 2 niveaus van een 

lagere orde, zoals het chartervervoer, de 'vwlde vaart', etc. (niveau 7 en 8). 

Echter, ook de technologische Innovaties i n de transportsector kennen een 

groot aantal aggregatieniveaus. Wij concentreren ons op de ontwikkeling van 

vervoersystemen. Niettemin is het mogelijk onderscheid te maken tussen: 

basistechnologieën (niveau 1), componenten (niveau 2), toepassingen (niveau 3) 

voertuigconcepten (niveau 4), vervoersconcepten (niveau 5) en 

vervoerssystemen (niveau 6). Van Zuylen e.a. gaan hier i n hun bijdrage elders 

in dit nummer uitgebreid op in. Een laatste relevante classificatie is die voor 

het bedrijfsleven en de overheid. Deze differentiatie kan plaatsvinden op basis 
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Figuur 1. relatie identificatie a-interventieniveau en b-aggregafieniveou actoren voor vier 

tecnologische innovaties 

Een goed voorbeeld van deze veranderende situatie was de introductie van 

de Clean Air Act i n Californië. Een tweede voorbeeld is implementatie van de 

geregelde driewegkatalysator, gericht op een reductie van de emissies van 

auto's die verantwoordelijk zijn voor de zg. L.A.-smog, ook wel bekend als 

'zomer-smog'. De Clean Air Act is een voorbeeld van een netwerkbenadering, 

waarbij de overheid en het bedrijfsleven tezamen een ontwikkeling tot een goed 

einde brengen. Dit kon overigens pas gebeuren nadat de overheid door middel 

van het stellen van stringente 'mandates' voor emissiestandaarden een 

duidelijk signaal had afgegeven aan alle betrokkenen dat het hacir ernst was de 

miheuproblemen terug te dringen. Daarbij is vanuit het overheidsperspectief 

bewust niet gekozen voor het klassieke instrumentarium dat bestaat uit 

directe-, indirecte- en zelfregulering. De ontwikkelingen die men voor ogen had 

zijn vooral geïnitieerd en begeleid met de Inzet van een alternatief 

Instrumentarium. Als voorbeelden gelden: 

• het identificeren van mogelijkheden tot het creëren van wtn-win situaties, 

• actieve participatie van het bedrijfsleven, 

• het zeker stellen van de voortgang, 

• het identificeren van het juiste interventieniveau, etc. 

Deze benadering is kracht bijgezet door de inzet van z.g. 'tweede generatie 

sturingsinstrumenten' die passen tn de netwerkbenadering (De Brui jn , et al). 

Daarbij moet worden gedacht aan: 

• het scheppen van perspectieven, 

• het uitoefenen van dreiging, 

• het formuleren van common interests. 
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Bovenstaande aanpak sluit aan bij de gedachten die zijn ontwakkeld i n de 

netwerkbenadering. Echter op twee essentiële onderdelen heeft de INIT-aanpak 

een aantal risico's in zich waarbij niet nadrukkelijk wordt stilgestaan, terwijl de 

netwerkbenadering daar expliciet aandacht voor vraagt. 

In de eerste plaats betreft dit het gegeven dat de INIT-nota tien concepten 

presenteert, variërend van generieke concepten als 'telewerken' tot concrete 

uitwerkingen als 'beter fietsen'. De keuze voor de concepten is niet ingebed l n 

een duidelijke systeemafbakening; er is niet gekozen voor een bepaalde visie op 

de gewenste toekomstige ontwikkeling. De concepten moeten op een speciale 

wijze worden geconstrueerd. Combinaties van technologieën en maatregelen 

moeten lelden tot een gewenst en duurzaam verkeer- en vervoerssysteem, dat 

is gebaseerd op een helder streefbeeld. Door deze (enigszins willekeurige) 

benadering dreigt opnieuw de valkuil die we nog kennen ui t de eerste decermia 

na WO I I , als zou de toekomst maakbaar zijn. Eerder in het artikel Is de 

observatie gemaakt hoe m de praktijk nieuwe transportsystemen ontstaan; een 

combinatie van toevalligheden, conceptuele heroriëntatie, uitbouw en 

schaalvergroting. Deze gedachte van de maakbaarheid wordt in het openbaar 

bestuur juis t losgelaten. 

Een tweede opmerking is dat het bijbehorende instrumentarium dat 

noodzakelijk is om de gestelde streefbeelden te realiseren niet aan de orde 

komt. Dit l i jk t een groot gemis omdat een nieuwe benadering, gebaseerd op 

netwerkmanagement, alleen kans van slagen heeft als het bijbehorende 

instrumentarium toereikend is. Nu volstaat de nota met de opmerking 'het 

ministerie van Verkeer en Waterstaat zal het noodzakelijke Innovatiebudget ter 

beschikking stellen'. Overigens is met bovenstaande opmerkingen niet gezegd 

dat de INIT-nota geen betekenis heeft; het is voor het eerst dat het ministerie 

van Verkeer en Waterstaat een eigen visie presenteert over de betekenis van 

technologische innovaties voor de transportsector. 

7. Tot besluit 
Men komt tot het Inzicht dat de overheid niet i n staat is veel van de door 

haar gewenste doelen te realiseren. Dit heeft i n de bestuurswetenschappen 

geleid tot een veranderende opvatting over de rol van de overheid. Het 

perspectief van de overheid zou moeten verschuiven van een hiërarchische 

aansturing naar een samenwerking in de vorm van netwerkmanagement. De 

netwerkbenadering, maar ook van het concept van netwerkmanagement 

afgeleide processen als Interactieve beleidsvorming, doen momenteel hun 

intrede in het verkeers- en vervoersbeleid. Mede daardoor groeien de 

mogelijkheden voor (de noodzakelijke) afstemming en integratie met het 

milieubeleid (duurzaamheidstreven) en het technologiebeleid (strategische 

allianties). 

Internationaal is reeds een aantal voorbeelden te geven waarbij de 

netwerkbenadering succesvol wordt toegepast op het technologiebeleid ln de 

transportsector Daarbij is duidelijk aangetoond dat de overheid een 
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A b s t r a c t 

Since 1998 fhe Dutch State Institute for Public Health and the Environment (the RIVM) has 

been publishing periodical so-called Environmental Inspection reports. These reports give an 

indication of fhe pressures on the environment and also of the qualify levels that may be 

anticipated in coming decades due to prevailing policies and perhaps also, additional policy 

options. In the process of compiling these reports much experience has been gained on matters 

such O S incorporating environmental knowledge into policy development, creating models, 

integrating the many information sources, reproducibility and project organization. The aim of 

this article is fo systematically describe all this experience and knowledge and to suggest how it 

may be deployed to develop possible technological investigation in the traffic and transport 

sector. The most important findings are fhe following. In the first place, if is wise fo be aware of 

what is known and to be aware of the sort of studies currently going on (of home and abroad) 

and to support such research provided that if meets with the established quality demands. In tlie 

second place, it is advisable fo pay more attention fo the challenges than to the problems. If is 

important to be fairly bold and fo show what is possible and what is known. If is therefore 

sensible to select project team members (partly) on the basis of such criteria. In fhe third place, 

all the the research methods employed (and models used) and all the sources, presumptions and 

uncertainties should be made explicit. It should be possible fo reproduce all the calculations. 

Finally, it would be wise to include projections for the future that would include policy 

requirements, fit in well with existing policies and which would thus appeal greatly to the main 

customers: the policy-makers. These findings will not only be of relevance to technological 

investigation but also to many policy-related investigation plans of the future. In relation to these 

more general findings, the article will consider specific recommendations where technological 

investigation for traffic and transport is concerned. The most important recommendations are fhe 

following. Firstly, if would be sensible to indicate, by means of conceptual models, how 

technology can influence the traffic system and then fo develop, on this basis, models and data 

reserves. Secondly, Dutch knowledge on traffic and transport technology ought to be brought up 

to fhe required standard and kept up to standard. Thirdly and finally, technological investigation 

into traffic and transport should connect with other fufure-orienfed investigation in fhe field of 

traffic and transport. 

1. Inleiding 
In 1988 kwam Zorgen voor Morgen uit, de eerste Nationale 

Milieuverkenning van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM, 

1988). Zorgen voor Morgen gaf aan welke milieuproblemen in de periode tot 

2010 werden verwacht op basis van het toenmalige regeringsbeleid, en welke 

reducties in emissies nodig zouden zijn om een bepaalde milieukwaliteit te 

realiseren. Het beleidsmatige antwoord daarop was het eerste Nationale 

Milieubeleidsplan (NMP, 1989). Tevens kreeg het RTVM het verzoek periodiek 

Milieuverkenningen ui t te brengen; Zorgen voor Morgen mocht geen eenmalige 

studie zijn. Inmiddels heeft het RIVM vier Milieuverkenningen (MVs) 

uitgebracht. Daarbij is veel ervaring opgedaan over inhoudelijke en procedurele 

aspecten van de totstandkoming van lange-termijnverkenningen. De MV's 

vormen de basis voor het lange termijn strategische milieubeleid. Mede daarom 

heeft het RTVM inmiddels de status van Milieuplanbureau verworven, en later 

van Natuurplanbureau. 

Met het accent op verkeer en vervoer poogt dit artikel de MV-ervaringen 

dusdanig weer te geven, dat ze bruikbaar zijn voor andere beleidsgerelateerde 

toekomstverkermtngen, met name op het terrein van technologie voor verkeer 

en vervoer De keuze voor dit terrein vloeit voort u i t de positie van dit paper 

binnen het onderhavige special issue van het Tijdschrift Vervoerswetenschap. 

Daarbij komen achtereenvolgens aan bod: 



hebben op de gehele zogenoemde keten: van maatschappelijke ontwikkelingen 

(demografische, economische, beleidsontwikkelingen) via volumeontwikkelingen 

(zoals personenautogebruik), emissies en verspreiding daarvan, tot depositie en 

blootstelling (inclusief de effecten daarvan). De kracht is vooral gelegen i n de 

breedheid en het integrale karakter; op tal van onderdelen ui t een MV zijn 

betere scenario's te maken of soms zelfs reeds uitgevoerd. Consistentie en 

integraliteit zijn echter belangrijker dan de kwaliteit van de afzonderlijke 

sectorscenario's of de effectenscenario's. 

3. De betekenis voor beleids- en besluitvorming 
Mlheuverkenningen worden uitgevoerd ten behoeve van beleids- en 

besluitvormingsprocessen: de MV's zijn gekoppeld aan Nationale 

Milieubeleidsplannen. De relatie tussen deze beleidsprocessen en MV's wordt i n 

deze paragraaf beschreven. 

vertrekpunt bij ontwüdceling nieuw beleid; wetenschappelijke kennis 

aandragen 

De betekenis voor beleids- en besluitvorming is afhankelijk van het type 

MV. Er zijn twee soorten MVs: beleidsvoorbereidende en beleidsevaluerende. 

Om met de laatste categorie te beginnen: dit zijn ex ante beleidsevaluaties. De 

vraag die daarbij centraal staat is: welke milieudruk ontstaat er in een 

toekomstige periode bij uitvoering van het vastgestelde/voorgenomen beleid? 

De rol van een MV daarbij is dat het een vertrekpunt is bij de ontwikkeling van 

aanvullend beleid. De MV signaleert de belangrijkste milieuproblemen die 

dreigen te ontstaan. Beleidsvoorbereidende MV's starten met een ex ante 

beleidsevaluatie en geven daarnaast informatie over afzonderlijke 

beleidsmaatregelen, en vooral over pakketten van maatregelen. Daarbij kan 

worden ingegaan op typen pakketten, bijvoorbeeld: alle sectoren leveren een 

evenredige bijdrage; gestreefd wordt naar een zo kosteneffectief mogelijke 

realisatie van de gestelde doelen; hoever komen we met geïntensiveerde inzet 

van bestaande instrumenten of Instrumenttypen? De rol van dergelijke MVs is 

vooral dat wetenschappelijke kennis over (combinaties van) mogelijke 

aanvullende maatregelen wordt aangedragen, zodat beleidskeuzen kunnen 

worden onderbouwd. 

kosten en effecten systematisch inventariseren 

Zowel beleidsvoorbereidende als beleidsevaluerende MV's hebben een rol 

ten aanzien van het aandragen van Informatie over de milieukosten van 

vastgesteld of aanvullend beleid; deze kosten spelen een rol bij de 

beleidskeuzen. Daarbij is het van belang dat het doel van kostencijfers vooraf 

helder wordt geformuleerd. Het begrip 'kosten' is niet eenduidig. Onderscheid 

kan worden gemaakt tussen kosten voor de overheid, voor de gebruiker, voor 

Nederland - totaal, en voor een vergelijking tussen kosten en effecten: de 

kosteneffectiviteit. Enkele voorbeelden om dit te illustreren: de verhoging van 

brandstofaccijnzen leidt niet tot kosten maar tot opbrengsten voor de overheid. 

Voor de gebruiker zijn dit uiteraard wel kosten. Voor Nederland - totaal is een 

hogere brandstofheffing geen kostenpost, maar een overdracht. Voor de 
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p a g i n a 2 3 5 wellicht een ander karakter te hebben dan wanneer het doel vooral is de voor-

en nadelen van alternatieve beleidsstrategieën of maatregelen te verkermen. 

wetenschappelijke verankering 

Ten tweede verdient het aanbeveling zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat 

elders gebeurt, met name bij gezaghebbende instituten. Dat is niet alleen 

belangrijk voor het verkrijgen van draagvlak voor de resultaten, maar bespaart 

ook dubbel werk. Voor de bouw van de verkeersscenario's i n de MV's maakt het 

RTVTVl daarom gebmik van de kennis en werkzaamheden van bijvoorbeeld de 

A W , maar ook van consultants als TNO en het CE. 

temporele afstemming 

Een derde factor, van belang voor de wijze waarop een toekomstverkenning 

tot stand komt is het tijdsaspect. Het gaat daarbij vooral om het feit dat de 

doorlooptijd i n veel gevallen hard is, met name wanneer een MV in een 

bepaalde beleidscyclus wordt ingepast. Een NMP zal niet later uitkomen omdat 

het R I W I niet klaar is met de MV. De beschikbare t i jd is eveneens sturend, 

maar tn mindere mate. De ervaring leert dat - zeker bij een beperkte groep 

mensen die een hoofdrol vervullen in de totstandkoming van een MV - de 

benodigde t i jd structureel te laag wordt ingepland. In de praktijk leidt dat er 

toe dat extra t i jd voor een MV ten koste gaat van andere werkzaamheden. Dat 

mag uiteraard geen reden zijn een MV niet goed te plannen. Het moet eerder 

een reden zijn om mensen die een hoofdrol spelen bij de totstandkoming van 

een MV te beschermen tegen al te hoge druk vanuit andere projecten. 

volledigheid 

Ten vierde is het belangrijk dat een MV compleet is. Het kan niet zo zijn dat 

het FdVM de COa-emissie geeft voor 2010 voor geheel Nederland exclusief die 

van motoren en overige mobiele bronnen (zoals vorkheftrucks en tractoren), 

omdat daarvoor geen model zou zijn. Bij gebrek aan modellen of literatuur 

verdient het aanbeveling een inschatting te baseren op onderbouwde 

veronderstellingen en/of een plausibele redenering. Bij twijfel is het nuttig een 

bandbreedte voor veronderstellingen te hanteren. 

orrze/cerheid 

Speciale aandacht hierbij verdient het aspect 'onzekerheden'. Daarbij valt 

onderscheid te maken tussen 'omgevingsonzekerheden', 'beleidsonzekerheden' 

en onzekerheden ln de wetenschappelijke kennis (of tengevolge van het 

ontbreken aan wetenschappelijke kennis). Met de eerste categorie 

(omgevingsonzekerheden) is goed om te gaan door de scenariomethode te 

hanteren: onzekerheden m bijvoorbeeld demografische, economische of 

technologische ontwikkeling kunnen in omgevingsscenario's worden verkend. 

Bij de tweede categorie, beleidsonzekerheden, kan worden overwogen deze in de 

omgevingsonzekerheden onder te brengen, bijvoorbeeld als het gaat om beleid 

i n de Verenigde Staten of Azië. Dergelijk beleid is voor Nederland ln het 

algemeen een exogene factor Onzekerheden tn Nederlands of EU-beleid 

kunnen in beleidsscenario's worden uitgewerkt. Onzekerheden m 
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^ Een MB is een Milieubalans. 
Sinds 1995 brengt het RIVM 
periodiek Milieubalansen uit die 
de historische ontwikkeling in 
milieudruk en -belasting 
beschrijven en verklaren - zie 
RIVM (1995, 1996, 1997). 

venvachtlng voor 1-1-1995 zou worden besloten. Hiermee hadden V&W en 

VROM moeite. Men had Immers in S W l I en NMP/NMP-plus doelstellingen voor 

de periode tot 2010 geformuleerd, en daaraan Instrumenten gekoppeld. Dat 

hadden de meeste andere ministeries niet gedaan. Om recht te doen aan deze 

beleidsinspanningen is voor verkeer een tweede pakket opgesteld, met - tn 

aanvulling op genoemd criterium - extra instrumenten die in S W I I en/of 

NMP's waren aangekondigd. De belangrijkste instrumenten waren aanvullende 

accijnsverhogingen en verdergaande aanscherpingen van de emissie-eisen voor 

het wegverkeer (zie van Wee et al, 1993). 

projectorganisatie 

De werkzaamheden om een MV te maken worden bij het RIVM 

gecoördineerd door een zogenoemd kernteam, dat wordt geleid door een 

projectleider. Dit team stuurt alle werkzaamheden aan. Onder het team is een 

veelvoud van mensen actief De eerste MV's kwamen tot stand door veel directe 

contacten van kernteamleden met derden in en buiten het RIVM. Onder die 

derden waren vaak weer mensen werkzaam. Deze laatste categorie had veelal 

nauwelijks feeling of binding meer met het gemaakte product, hetgeen ook voor 

de tussenpersonen gold. Deze organisatiestructuur werkt wel slagvaardig, maar 

de betrokkenheid van de anderen is daardoor niet erg groot. Bij de vierde MV 

hadden de meeste kernteamleden een eigen team van mensen samengesteld, 

waarbij zo'n team verantwoordelijk was voor een hoofdstuk of paragraaf l n de 

MV4. De Indruk bestaat dat dit voor de betrokkenheid erg goed is, evenals voor 

de kwaliteit van het product en de kennisvermeerdering van de betrokken 

mensen. Ook de medewerkers die door leden van de teams werden 

aangestuurd hadden daardoor meer feeling voor en binding met het product; 

h u n directe chef wist meestal veel te vertellen over de plaats van hun werk in 

het grotere geheel. De prijs die daarvoor moet worden betaald (extra tijd) is 

wellicht niet te hoog, en kan mede worden gezien als een Investering ln de 

medewerkers, zeker ook omdat dezelfde medewerkers voor een belangrijk deel 

in de toekomst vaker aan een MV mee zullen werken. 

Bij de totstandkoming van een MV wordt het kernteam aangestuurd door 

een taakgroep en stuurgroep NMP (externe aansturing) en de stuurgroep 

M B / M V . Een probleem dat bij stuurgroepen optreedt, is dat men veelal pas 

concreet reageert wanneer het eerste concept klaar Is. De teksten blijken dan 

Inspiratie te geven tot diverse voorstellen voor aanvullingen en wijzigingen, 

waartoe in een eerder stadium bewust niet is gekozen. Dat leidt soms tot erg 

veel tijdsdruk in de laatste fase van een MV. Het is daarom van groot belang 

mensen in aansturende platforms zo spoedig mogelijk bij het werk te betrekken 

en harde' afspraken te malcen over hun rol i n het gehele proces. 

de positie van modellen 

Bij de totstandkoming van een MV spelen verder modellen een belangrijke 

rol. De ervaring leert dat sommigen een model nogal mechanisch zien: een 

model wordt gevoed door invoer en genereert uitkomsten, die direct bruikbaar 

zijn. Een andere opvatting is dat een model niet meer is dan een hulpmiddel. 
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integratie van maatschappelijke ontwikkelingen 

Integratie wordt veelal bereikt in de vorm van scenario's. Scenario's spelen 

een cruciale rol bij de totstandkoming van een MV. Zonder consequent gebruik 

van dezelfde scenario's voor diverse maatschappelijke ontwikkelingen kan geen 

consistente MV tot stand komen. Het RIVM gebruikt bij de totstandkoming van 

de MV's altijd de langetermljnscenario's van het Centraal Planbureau (CPB). De 

knelpuntenfase van de MV4^ is zelfs Identiek aan die van de 

langetermijnverkenning van het CPB (CPB, 1997): beide verkermingen geven 

dezelfde volumeontwikkelingen en ontwikkelingen i n milieudruk. 

integratie over de milieuketen 

Een andere vrijze van integratie is die over de gehele keten van 

maatschappelijke ontwikkelingen, milieubelastende processen, emissies, 

verspreiding van emissies, blootstelling en effecten. Een voorbeeld: door de 

veronderstelde demografische en economische ontwikkelingen neemt het 

personenautogebruik toe, en door de veronderstelde beleidsontwikkelingen 

neemt de NOj,-emissie per kilometer af. Per saldo is er sprake van een forse 

afname van de NO^-emissie door personenauto's tussen 1995 en 2010. Deze 

emissie wordt met behulp van modellen en geografische informatie systemen 

ruimtelijk verdeeld over Nederland. Vervolgens berekenen 

verspreldingsmodellen hoe deze NOj,-emissie zich verspreidt, en waar de 

verzurende depositie van NO^ plaatsvindt. Tenslotte berekenen ecologische 

modellen de schade aan bijvoorbeeld natuur. Daarbij speelt de integratie van 

modellen een belangrijke rol: uitvoer van het ene model is (al dan niet 

gecorrigeerd) invoer voor het andere model. Verder speelt de integratie over 

sectoren een rol. I n het NO^-voorbeeld: niet alleen de emissies van 

personenauto's, maar die van alle verkeer, en van de andere sectoren (zoals de 

industrie en de energiesector) moeten worden geïntegreerd om vervolgens met 

behulp van de verspreldingsmodellen de zure depositie te kunnen vaststeUen. 

terugkoppelingen van milieu naar economie 

Een derde vorm van integratie betreft eventuele terugkoppelingen van 

(milieu)beleid naar de economie. Het is denkbaar dat in een scenario 

maatregelen worden getroffen die een meer dan marginale Invloed op de 

economie hebben. Dergelijke maatregelen maken dat het oorspronkelijke 

CPB-scenario geweld wordt aangedaan. De invloed van de terugkoppelingen 

kan worden berekend met de CPB-modellen. Dan b l i jkt overigens dat de 

invloed van stringent milieubeleid op macroniveau gering is, maar dat op 

mesoniveau wel effecten kunnen optreden (CPB, 1996). Indien de invloed van 

terugkoppelingen wel groot Is, verdient het aanbeveling hiermee rekening te 

houden, bijvoorbeeld door één of meerdere iteratieslagen te maken: het 

economische scenario wordt aangepast en opnieuw doorgerekend op 

milieu-implicaties. Deze vorm van integratie kan worden gezien als een 

voorbeeld van integratie van maatschappelijke ontwikkelingen. 

^ De MV4 bevat een knelpunten

en een oplossingenfase. 
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wensen of voorstellen voor wijzigingen. Medewerkers die moeite hebben met 

dergelijke wijzigingen moeten misschien niet belast worden met 

MV-werkzaamheden. 

Aansluitend hierop: de stuurgroepen en taakgroepen reageren - zoals reeds 

eerder aangegeven - soms pas echt naar aanleiding van het eerste concept. 

Vaak komt men dan met commentaar dat men ook eerder kenbaar had kunnen 

maken. Het verdient daarom aanbeveling in een zo vroeg mogelijk stadium een 

eerste concept te schrijven. Daarin kunnen de belangrijkste resultaten worden 

weggelaten, als ze nog niet bekend zijn. In zo'n eerste concept kan bijvoorbeeld 

staan: 'tussen 1986 en 2010 neemt het personenautogebruik op Nederlands 

grondgebruik ln scenario X met ..% toe. Daarmee wordt de 

regeringsdoelstelling (maximaal 35% groei in deze periode) wel/niet gehaald'. 

Inhoudelijk weet de lezer dan nog niets, maar z i j / h i j krijgt wel een beeld van 

het te verwachten product. 

geen modellen of informatie beschikbaar 

Verder zijn niet overal modellen voor Zo is er in Nederland (voor zover 

bekend) geen model voor toekomstige ontwikkelingen ln het gebruik van 

tweewlelers (motoren, brommers). Deze ontvwkkelingen zijn daarom in de MV's 

gebaseerd op veronderstellingen. 

Meer ln het algemeen bl i jk t dat over bepaalde onderwerpen bij het RFVM of 

zelfs ook daarbuiten geen kennis aanwezig is. Ook ln dat geval wordt meestal 

met veronderstellingen gewerkt. 

onzekerheid over ontwikkelingen in kosten en technologie 

Het is vaak moeilijk de toekomstige ontwikkeling van kosten van 

technische maatregelen goed in te schatten. Het (in reële termen) constant 

laten van de kosten leidt meestal tot een overschatting van de kosten van 

maatregelen die nu nog slechts i n beperkte mate worden toegepast (of in het 

geheel niet), aangezien de kosten meestal sterk dalen bij grootschalige 

toepassing. Literatuur en kennis over de ontwikkeling van kosten van 

technieken in het verleden biedt enig houvast bij de inschatting van 

toekomstige ontwikkelingen in kosten van technische maatregelen. 

Verder is het vaak moeilijk autonome technologische ontwikkelingen (los 

van overheidsbeleid) goed in te schatten. Dit kan deels worden opgelost door 

gebruik te maken van scenario's met contrasterende veronderstellingen over de 

technologische dynamiek en/of de toepassing van beschikbare 

technologlekermls. Verder verdient het aanbeveling autonome technische 

ontwikkelingen l n te schatten door technische kermis (bijvoorbeeld van 

ingenieurs) te combineren met kennis over maatschappelijke dynamiek (onder 

andere tot ui tdrukking komend m tijdreeksen), zoals aanwezig bij bijvoorbeeld 

economen. 



belang van Nederlandse bijdrage aan technologiekennis 

Voor het draagvlak voor de Nederlandse Inbreng ln Internationale 

(beleids)circuits, evenals voor de kwaliteit van technologieverkenningen l i j k t het 

aanbevelenswaardig kennis over verkeer- en vervoertechnologie in Nederland te 

ontwikkelen (al valt dat vermoedelijk buiten de scope v£m een 

technologieverkenning) en beschikbaar te hebben. In het verleden Is de 

beleidsmatige invloed op ontwikkelingen in de milieubelasting van verkeer via 

beleid gericht op techniek (voertuigtechniek, brandstoffen) groter geweest dan 

via volumebeleid (zie de Milieubalansen van het RIVM). Soms wordt beweerd 

dat Nederlemd geen 'eigen' kennis hoeft te hebben, maar gebruik kan maken 

van buitenlemdse kennis. Het argument daarbij is dat Nederland toch maar een 

klein land Is, en zelfstandig weinig zou kunnen. Het is de vraag of Nederland 

met voldoende gezag kan deelnemen in internationale circuits als 'eigen kennis' 

ontbreekt. Niettemin: er is in binnen- en buitenland al veel kennis beschikbaar 

over technologie. Het verdient daarom aanbeveling daarvan gebruik te maken. 

indicatoren 

Het verdient aanbeveling bij een technologieverkenning te starten met vast 

te stellen welke Indicatoren van een waarde moeten worden voorzien. Met 

andere woorden: waarom moet de invloed van technologie op verkeer worden 

vastgesteld? Het gaat om zaken als emissies naar lucht, geluldemlssies, kosten 

voor de gebruiker en de overheid, eventueel opbrengsten voor de overheid, 

capaciteit van de verschillende vormen van infrastructuur, 

bereikbaarheidsindicatoren en veiligheidsindicatoren. 

conceptuele modellen 

Het verdient aanbeveling een conceptueel model te ontwikkelen waarin 

schematisch de samenhang wordt weergegeven tussen technologie en 

niet-technologische determinanten, en hun invloed op de kenmerken van het 

verkeer- en vervoersysteem, aansluitend op de gekozen indicatoren om die 

kenmerken te operationaliseren. Vervolgens verdient het aanbeveling alle 

elementen die van belang zijn om de potentiële invloed van technologie op het 

verkeerssysteem te kunnen vaststellen in een conceptueel model vorm gegeven. 

Elementen daarbij zijn onder meer economische ontwildcelingen, 'autonome' 

technologische ontwikkelingen, penetratie van nieuwe 

technieken/vervoermiddelen in de voertuigparken en vaartuigvloten, wijze van 

gebruik van vervoermiddelen, infrastructurele kenmerken etc. Daarnaast 

verdient het aanbeveling op basis van deze conceptuele modellen 

standaardmethoden te ontvwkkelen ten behoeve van het vervaardigen van een 

technologieverkenning voor verkeer Het gaat daarbij om modellen, maar ook 

om databases met maatregel-effectrelaties, waarbij ook kosten zijn opgenomen 

en factoren die van belang zijn voor de effecten en kosten (factoren die de 

bandbreedte beïnvloeden). 

eerste technologieverkenning: nog niet volledig? 

Het valt te overwegen de eerste technologieverkenning te beperken tot een 

deel van de totale invloed van technologie op verkeer en vervoer Bijvoorbeeld: 
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daarbij veelvuldig te communiceren met de belangrijkste klant: de 

beleidsmakers. 

Specifiek voor technologieverkenningen voor verkeer en vervoer zijn diverse 

suggesties aangereikt. De belangrijkste zijn: 

• Het verdient aanbeveling door middel van conceptuele modellen de invloed 

van technologie op het verkeerssysteem aan te geven, en op basis hiervan 

modellen en databestanden te ontwikkelen. 

• Het verdient aanbeveling de Nederlandse kennis over verkeer- en 

vervoertechnologie op peil te brengen en te houden. 

• Het is van belang de nek ui t te steken, en te laten zien wat wel kan en 

bekend is. Er is reeds veel bekend over technologie voor verkeer en vervoer. 

De centrale taak van een technologieverkenning zal worden de beschikbare 

kennis dusdanig te integreren, dat deze kennis bruikbaar is voor 

beleidsdoeleinden. Het is raadzaam daarbij meer aandacht te hebben voor de 

uitdagingen dan voor de problemen. 

• Technologieverkenningen voor verkeer en vervoer dienen aan te sluiten bij 

andere toekomstverkenningen op het gebied van verkeer en vervoer 
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Op weg naar een technologiebeleid voor 
verkeer en vervoer 
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A b s t r a c t 

The policy goals with respect to traffic and transport cannot be reached with the policy 

instruments such as hove been applied in the past years. Technological innovations may help to 

limit the negative impacts of traffic and transport. In fhe INIT project a technology survey has 

been executed. The innovations have been identified which can be realised in the next 20 years 

and which hove a positive impact on the policy goals. For each innovation concept INIT has set 

up a strategy. INIT has formulated a vision how innovations in traffic and transport can hove a 

place in policy making and implementation. 

1. Inleiding 
Het vigerende Nederlandse verkeer- en vervoerbeleid Is ca. 10 jaar geleden 

geformuleerd ln het Structuurschema Verkeer en Vervoer II (SW-II). In de 

afgelopen jaren heeft dat gefunctioneerd als beleidskader voor de centrale en 

lagere overheden. Het S W - I I bevat duidelijke, in de meeste gevallen 

kwantitatieve, doelen in de vorm van maximum aanvaardbare niveaus voor 

congestie, brandstofverbruik, emissies, ongevallen, geluidhinder, versnippering 

van grondgebruik enz. Het is tn de laatste jaren duidelijk geworden, dat met 

het huidige vastgestelde beleid de meeste doelen niet worden gehaald. Om de 

doelen te halen dan wel de kloof tussen prognoses en doelen tenminste te 

verkleinen, zullen de beleidsinstrumenten, zoals die in de afgelopen jaren zijn 

ingezet of conform het huidige beleid In de toekomst zullen worden Ingezet, 

versterkt moeten worden ingezet (IdVM, 1997). 

De problemen die verkeer en vervoer veroorzaken zijn te zien als een gevolg 

van vervoergedrag, met andere woorden: van de wijze waarop keuzes gemagikt 

worden in verkeer en vervoer Hierbij speelt bovendien de omstandigheid dat de 

daarbij gebruikte technologie kwalijke neveneffecten heeft. Het is dan ook 

logisch om te proberen om technologie te gebruiken om de negatieve effecten 

van dat vervoergedrag en van de gebruikte technologie te beperken. Daarnaast 

kan technologie ook een middel zijn om meer keuzes te bieden en de 

concurrentievoordelen van verschillende alternatieven te beïnvloeden en 

daardoor tnvloed ui t te oefenen op gedrag. Technologie kan veel problemen met 

betrekking tot mUieu, leefbaarheid en veiligheid helpen oplossen en zelfs een 

positieve Invloed hebben op congestie. 

I n het S W - I I heeft technologie tot nu toe relatief weinig aandacht gekregen. 

Om de mogelijkheden van technologische Innovaties beter in zicht te krijgen is 

in de afgelopen jaren een onderzoek uitgevoerd. Het project had de naam INIT, 

INnovation Inland Transport (Slomovlc et al., 1997). Het doel van INIT was te 

onderzoeken welke technologische innovaties zouden kunnen helpen om de 

S W - I I doelen voor 2010 te realiseren en welk beleid nodig zou zijn om die 

Innovaties tijdig gerealiseerd te krijgen. De tijdhorizon voor INIT is iets verder 

weg gezet dan het S W - I I , tot 2015, omdat i n de korte t i jd tot 2010 niet te 

technologische innovaties. Het bl i jkt zelfs dat de meeste innovaties nog meer 
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t i jd nodig hebben voordat het effect volledig zichtbaar is. 



beleidsverklaring gepubliceerd over verkeer en vervoer, het Tweede 

Structuurschema Verkeer en Vervoer (SW-II). Het S W - I I werd door de regering 

overgenomen (Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1992, van der Hoorn 1993). 

Het Structuurschema beschrijft de huidige en voorziene toekomstige problemen 

met betrekking tot verkeer en vervoer i n Nederland en geeft een opsomming 

van overheidsdoelen en criteria, naast een breed scala aan beleidsmaatregelen 

en instrumenten om die doelen te bereiken. 

De probleemgebieden van het S W - I I zijn: 

• de bereikbaarheid van de Nederlandse economische centra wordt slechter, 

waardoor de Nederlandse positie als centrum voor vervoer en distributie i n 

gevaar komt, 

• de milieueffecten van vervoer worden steeds ernstiger of nemen onvoldoende 

a f met name de luchtverontreiniging - onder meer CO2 en No^-emissies -, 

geluidhinder en versnippering van natuurgebieden, 

• de verkeersveiligheid laat te wensen over. 

Het S W - I I stelt specifieke, kwantitatieve criteria en normen waaraan de 

toekomstige situatie zal moeten voldoen. Voor die normen wordt de situatie l n 

1986 als referentie genomen, bijv.: 

• alle personenauto's tezamen mogen ln 2010 niet meer dan 35% meer 

kilometers rijden dan ze l n 1986 deden, 

• de totale kllometrage van vrachtauto's mag niet meer dan 40% hoger liggen, 

• de totale emissie van NO^ moet i n 2010 afgenomen zijn met circa 75%, zowel 

voor alle personenauto's gezamenlijk als voor het 'vrachtverkeer': bestel- en 

vrachtwagens, bussen en speciale voertuigen, 

• CO2 emissie door het wegverkeer moet met 10% afnemen, 

• dodelijke ongevallen moeten met 50% afnemen, het aantal gewonden met 

40%, 

• op autosnelwegen moet de kans om in een file terecht te komen kleiner zijn 

dan 5% en op de verbindingsassen met het achterland zelfs kleiner dan 2%. 

De evaluatie die een paar Jaar na het S W - I I Is gehouden laat zien dat de 

doelen gewaagd en ambitieus zijn. Het ziet er naar ui t dat het ingezette beleid 

onvoldoende effect zal hebben om de doelen te bereiken. Er zullen aanvullende 

maatregelen nodig zijn. De situatie i n 1992 is geëvalueerd en voorspellingen 

zijn gemaakt voor het Jaar 2010 voor twee economische scenario's. Het 

Europese Renaissance (ER) scenario (Centraal Planbureau 1992) gaat uit van 

een djmamische economische en technologische ontwikkeling, economische 

integratie van Europa en een leidende rol van de overheid. Het tweede scenario 

wordt het Global Shift (GS) genoemd. Het gaat ui t van een open markt, een 

stagnatie van het integratieproces ln Europa en een kleinere Europese 

economische groei i n vergelijking tot de VS en Azië. De tussentijdse evaluatie 

Iaat zien dat de reductie l n de groei van voertuigkllometers minder is dan het 

gestelde doel en dat de doelen voor CO2 reductie weinig kans maken om 

gehaald te worden zonder aanvullende maatregelen. Aanvullende maatregelen 

zowel i n de sfeer van streng doorgevoerde gedragsveranderingen door 

prijsmaatregelen, ruimtelijke ordening, herstructurering van de economie e.d. 

als l n de sfeer van technologische innovaties kunnen ieder de realisering van 
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a g i n g 2 5 1 aan de markt. Aan die marktgerictite benadering zit echter een negatieve kant: 

een gebrek aan samenhang en lacunes in innovaties door marktfalen. 

Sociale dilemma's - korte termijn eigenbelang dat een barrière vormt om 

een verbetering op een lange termijn te bereiken - maken het moeilijk om veel 

vertrouwen te hebben in het marktmechanisme als enige drijvende kracht. 

Vaak blijken innovaties alleen interessant te zijn voor marktpartijen, wanneer 

het mogelijk is om op korte termijn winst te maken zonder veel risico's. Voor 

bepaalde innovaties met duidelijke maatschappelijke voordelen zijn geen 

actoren in de markt aan te wijzen die er voldoende commercieel voordeel u i t 

kurmen halen. Daarom is het een kans voor de overheid om economische 

stimulansen te Introduceren voor innovaties die een groot maatschappelijk nut 

dienen en om op die manier het acmtrekkelijk te maken voor ondernemers om 

zo'n irmovatie op te pakken. 

De rol van de overheid m het innovatieproces is zeer groot. Alleen al het feit 

dat het Ministerie van V&W de eigenaar en beheerder is van een groot deel van 

de vervoersinfrastructuur geeft aan de overheid een grote macht. Het Ministerie 

is koper en soms zelfs ontwikkelaar van innovatieve producten. Daarnaast 

heeft de overheid de rol van wet- en regelgever en kan de technische eisen voor 

voertuigen vaststellen, belastingen heffen, subsidies geven enz. In de wet- en 

regelgeving wordt wel is waar de rol van de Europese Unie steeds belangrijker, 

maar ook daarin heeft de Nederlandse overheid weer mogelijkheden om 

Europese regelgeving een richting te geven die gunstig is voor maatschappelijke 

doelen. In de workshops die door het INIT-team zijn gehouden met actoren ui t 

het bedrijfsleven, kwamen verschillende klachten naar voren over de manier 

waarop de overheid haar rol speelt bij het regisseren van het Innovatieproces. 

Inconsistentie van beleid en het ontbreken van een duidelijke visie werden vaak 

genoemd, naast het feit dat de overheid steeds maar weer naar het 

bedrijfsleven toestapt en vraagt om Informatie, zonder daarna ook Iets 

wezenlijks te doen. In zo'n situatie is het voor het bedrijfsleven riskant en 

onaantrekkelijk om te investeren in vernieuwingen. 

Ondanks een dominante positie van de overheid bij innovaties in verkeer en 

vervoer, bl i j f t het innovatieproces grillig en moeilijk te sturen. Dat is wellicht 

dan ook de reden dat de aandacht van het Ministerie van V&W voor 

technologiebeleid beperkt is. Ook bij de voorbereidingen van S W - I I I bl i jkt de 

belangstelling hiervoor zeer beperkt. 

Het ontbreken van een uitgesproken, duidelijke overheidsvisie en het 

ontbreken van overheidsdoelen wat betreft vernieuwingen in het verkeer- en 

vervoersysteem vertroebelt de situatie voor het bedrijfsleven en remt het 

innovatieproces. Dat vormde een van de belangrijkste redenen voor het 

uitvoeren van het INIT-project. De werkwijze die in INIT Is gevolgd, kan worden 

gezien als een combinatie van een bottom-up en top-down benadering. Er is 

begonnen met een - bottom-up - technologieverkenning waarin gezocht is naar 

technologische Innovaties die op korte termijn zijn te verwachten en die 

kunnen meehelpen om de SW-doelen te realiseren. De informatie daarvoor is 

vooral gezocht bij deskundigen ui t de praktijk. In een tweede fase is top-down 

gewerkt, op een normatieve wijze. Daarbij werd geverifieerd wat de innovaties 



Figuur 5: De liiërarchie van SVV-doelen naar teclinologieën 

zat in vrijwel alle gevallen in de toepassing van de innovatie op het niveau van 

het (vervoer)concept. Later is de lijst met veelbelovende concepten nog 

aangevuld met concepten waarmee het Mtnisterie al bezig was of waar plannen 

voor bestonden. 

De t i jd die nodig is om belangrijke effecten ln de praktijk te hebben, b l i jk t 

voor de Innovaties op conceptniveau vrij lang te zijn. De deskundigen waren 

het er over eens dat de meeste innovaties een periode van 25 jaar nodig hebben 

om belangrijke effecten te hebben op de SW-doelen. 

Er is afgezien van een kwantitatieve evaluatie van de effecten van de 

concepten op de S W - I I doelen. In de workshops was voldoende consensus over 

de vraag of de geselecteerde concepten een positief effect zullen hebben op de 

doelen. Een berekening van de grootte van de effecten werd overbodig 

gevonden, daar iedere kwantitatieve schatting betrekkelijk weinig betrouwbaar 

zou zijn door de onzekerheden die geïntroduceerd worden door de vele 

veronderstellingen. In kwalitatieve zin zijn de verwachte effecten op de 

SW-doelen meegenomen ln de evaluatiecriteria die voor de concepten zijn 

toegepast. 

De concepten die gevonden zijn kunnen ln drie thema's worden Ingedeeld: 

• teleactiviteiten 

• geïntegreerd ketenvervoer voor goederen 

• geïntegreerd ketenvervoer voor personen 

Teleactiviteiten 

Verplaatsingen kunnen voorkomen worden door 'tele-aanwezigheid': beeld, 

geluid en andere zintuiglijk informatie worden overgebracht via 

telecommunicatie. Ook plaatselijk ingrijpen kan op een afstand geschieden. Er 

is een groot aantal toepassingen denkbaar en voor een deel ook al gerealiseerd. 

De schaal van de toepassingen is echter nog te klein om grote invloeden te 

kunnen merken op verkeer en vervoer. Met pilots kan de overheid verdere 



Ti idschr i f t 
vervoerswetenschap 

Geïntegreerd ketenvervoer voor personen 

Personenvervoer is n u sterlt gelsoppeld aan voertuigbezit - of ju is t het 

niet-bezitten van een bepaald voertuig. Keuzemogelijldieden zijn nog beperltt. 

De situatie zou beter zijn wanneer personenvervoer gezien wordt als dienst. 

Dan is het onderscheid tussen collectief en individueel vervoer minder van 

belang en zijn beide geïntegreerd als schakels in een keten. De infrastructuur 

is uitgerust met mogelijkheden om auto's vrijwel van deur tot deur automatisch 

te geleiden. De rol van de bestuurder is vérgaand vereenvoudigd. De veiligheid 

is aanmerkelijk toegenomen. Voor voertuigen ontstaan nieuwe concepten, 

waarbij modulaire voertuigen een belangrijke Innovatie is: voertuigen die tot 

tremen gekoppeld kunnen worden en uitgebreid kunnen worden met 

vrachtmodules. 

Concepten die in dit thema horen zijn: 

• volledig geïntegreerd (openbaar) personenvervoersysteem 

• djmamisch verkeersmanagement systeem 

• djniamisch (reis)informatiesysteem 

• automatische voertuiggeleiding 

• modulaire voertuigen 

• aandrijving en brandstof 

• innovaties van de fiets. 

Het eerste concept zorgt vooral voor de Integratie van verschillende 

vervoerwijzen en de aansluiting binnen modaliteiten. Het gaat om een 

organisatorische verbetering, ondersteund door technologische innovaties. Het 

heeft zijn uitwerking op de vervoersmarkt, maar heeft in zijn uitwerking ook 

elementen nodig in de infrastructuur en op het gebied van 

verkeersmanagement en Informatievoorziening. Het dynamische 

verkeermanagement zorgt voor een optimaal gebruik van de beschikbare 

infrastructuur. Het dynamisch informatiesysteem maakt het mogelijk om 

vervoerkeuzes te maken op grond van alle beschikbare actuele informatie en is 

ondersteunend aan het geïntegreerd personenvervoersysteem. 

De laatste vier concepten zijn vooral gericht op Innovaties op het gebied van 

voertuigen, terwijl het fietsconcept een mengvorm is van innovaties in 

voorzieningen en verbeteringen In het voertuig. 

5. Analyse van de concepten 
De concepten mogen niet worden gezien als een blauwdruk voor de 

toekomst. Het zijn en blijven ordeningen van bottom-up verzamelde Ideeën van 

waar het naar toe kan gaan ln verkeer en vervoer. Ze geven de mogelijkheid om 

een relatie te leggen tussen de doelen van het S W - I I en de wereld van de 

technologie. Verder maken ze het mogelijk om orde te scheppen in de veelheid 

van acties van de overheid op het gebied van technologische innovaties, een 

raamwerk te geven waar stimuleringsprogramma's en nieuwe ontwikkelingen 

een duidelijke plaats hebben, zodat ze beoordeeld kunnen worden naar de 

beleidsrelevantie die ze kunnen hebben. Het is vanzelfsprekend dat, in het 



• Wet- en regelgeving: innovaties moeten wettelijk toegestaan zijn. De 

bestaande wet- en regelgeving kan het onmogelijk maken dat een nieuwe 

technologie gebruikt wordt en het gebruik van een nieuw concept kan het 

noodzakelijk maken dat er het een-en-ander nader geregeld wordt. Zo zal bi j 

automatisch geleide voertuigen duidelijk moeten zijn welke partij 

verantwoordelijk is bij een ongeval of een fout van het sturingssysteem. 

Regelgeving kan gebruikt worden om verouderde technologieën te verbieden 

en nieuwe technologieën noodzakelijk te maken (zo als dat bijvoorbeeld is 

gegaan met het opleggen van emissiestandaarden, waardoor de toepassing 

van katalysatorreinigmg van uitlaatgassen een sterke stimulans heeft 

gekregen). 

• Strategisch nichemanagement. Innovaties zullen in de beginfase veelal alleen 

een kans van overleven op de markt hebben, wanneer ze beschermd worden 

tegen de concurrentie van dominante technologieën. Door een mogelijkheid 

te creëren dat een nieuwe technologie uitgeprobeerd wordt i n een 

afgeschermd deel van de markt, kan ervaring opgedaan worden en de nodige 

infrastructuur worden opgebouwd voor verder gebruik. Na de groeifase zal 

de afscherming van de nichemarkt weer moeten worden afgebroken. 

• Netwerkontwikkeling: veel irmovaties zijn alleen te realiseren wanneer 

verschillende actoren nauw samenwerken. Het heeft dan ook zin om te 

investeren in het opbouwen van samenwerkingsrelaties, bijv. door 

gezamenlijk projecten ui t te (laten) voeren. 

• Het initiëren en subsidiëren van precompetatief onderzoek en ontwüdceling 

(R&D). 

• Convenanten, overeenkomsten tussen overheid en bedrijfsleven om bepaalde 

doelen gezamenlijk na te streven, gebaseerd op een win-wln situatie die door 

alle partijen gewenst wordt. 

• Subsidies voor onderzoek en ontwikkeling, investeringen enz. 

• Belastingmaatregelen in de vorm van zwaardere lasten voor ongewenste 

(oude) technologieën en lastenverlichting voor technologieën die bijdragen tot 

beleidsdoelen. 

• Het opzetten of versterken van organisaties die als Intermediair functioneren 

of als pressie- of belangengroep. 

In de volgende tabel is voor ieder innovatief vervoersconcept aangegeven in 

hoeverre de technologie rijp is voor toepassing, welke strategie gewenst is, 

welke acties daarbij horen en welke belanghebbenden er bij betrokken moeten 

worden. 
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Concept Technologisch e rijpheid Strategie Acties belanghebbenden 

Nu 2015 

• internatio • belasting 

nale • convenant 

samenwer

king 

Herontwerp Groei Uitontwikkeld • subsidie • belasting • auto-industrie 
vrachtvoertui • Europese • strengere • chauffeurs 

gen samenwer regelgeving • detailhandel 

king • convenant • vervoerders 

• proefpro • gemeentelijke 

ject overheid 

Volledig Begin Groei • proefpro • organisatie • reizigers 
geïntegreerd ject ontwikke • weggebruikers 

personenver • R&D ling • vervoerbedrijven 
voer • belasting • dienstverleners in 

• subsidie personenvervoer 

• convenant • provincies 

• nehverk- • gemeentelijke 

ontwikke- overheid 

ling 

• gebruikers

eisen 

Dynamisch Groei Uitontwikkeld . R&D • subsidie • weggebruikers 

verkeers • Proef • organisatie • wegbeheerders 
management projecten ontwikke • ov-reizigers 

• call-for- ling • politie 

tender • netwerk • OV-bedrijven 

ontwikke • verkeersindustrie 

ling • hulpdiensten 

• wet- en 

regelgeving 

Dynamische Groei Uitontwikkeld . R&D • subsidie • Weggebruikers 

reisinformatie • proefpro • organisatie • Wegge

ject ontwikke bruikers-

• niche ling organisatie 

manage • netwerk • Vervoerder 

ment ontwikke • ov-reizigers 

• call-for- ling • OV-bedrijven 

tender • convenant • parkeergarages 

• wet- en • transferia 

regelgeving • IT-indusfrie 

• Europese • Verkeersinforma

standaar tie leveranciers 

disatie • Politie 

• Wegbeheerders 

• Omroepen 

Modulair Begin Begin • proefpro • organisatie • auto-industrie 

voertuig ject ontwikke • autobezitters 

• niche ling • IT-industrie 

manage • subsidie • ov-reizigers 

ment • convenant • wegbeheerders 

• netwerk

• wegbeheerders 

ontwikke

ling 
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i B u l ^ H ^ l ^ f l ^ ^ B J Een ander probleem met het stimuleren van technologische innovatie is, 

dat men te veel nadruk legt op de technologische kant. De meeste technologie 

is al beschikbacir. De organisatorische kant van de irmovaties vormt meestal de 

grootste opgave. Het gaat om het overwinnen van de inertie van organisaties, 

het vergroten van het aanpassingsvermogen en de onduidelijkheid met welke 

instrumenten men dat probleem het beste kan aanpakken. 

Innovaties zijn grotendeels een zaak van de private sector. De overheid 

heeft een rol als Innovator voor zover zij eigenaar, aanlegger en beheerder is 

van een groot deel van de vervoersinfrastructuur. Daarin kan de overheid 

vrijwel autonoom als Innovator optreden. Voor andere Innovatieterreinen zal 

Innovatie alleen bevorderd kunnen worden in publiekprivate samenwerking. 

Om tot een uitvoering en voortdurende bijstelling van het beleid te komen, 

wordt i n de INIT nota voorgesteld om organisaties op te richten: 

• voor ieder concept een publiekprivate organisatie van belanghebbenden en 

actoren, 

• voor goederenvervoerconcepten en personenvervoerconcepten (Inclusief 

teleactiviteiten) ieder een overkoepelende organisatie, ook samengesteld u i t 

publieke en private partijen. 

Voor de stimulering van de realisatie van de verschillende concepten is een 

publiekprivate samenwerldng gewenst. Voor een aantal concepten is daar al 

sprake van. Zo is een organisatie opgezet voor reisinformatie, het Traffic 

Information Centre (TIC), is er i n een meer-partijen samenwerking een 

businessplan (of beter: een ontvrikkellngsplan) voor Automatische 

Voertuiggeleiding opgesteld (AVG 1998) en Is de organisatie ITS-Nederland 

bezig om publiekprivate samenwerkingsverbanden op te zetten voor de 

ontvrikkeling en toepassing van Intelligente elementen van het vervoersysteem. 

De organisaties die voor ieder concept worden of zijn opgezet zouden, naast het 

opstellen en uitvoeren van een ontwikkellngs- en onderzoeksplan, een 

periodieke heroverweging moeten uitvoeren. Bijsturing en herformulering van 

plarmen zal steeds nodig zijn op een gebied waar onzekerheden groot zijn en 

onverwachte ontwikkelingen meer regel dan uitzondering zijn. Het leren van 

ervaringen moet, naast het realiseren van onderzoek en implementatie, voorop 

staan. Flankerend aan, of als onderdeel van de organisaties moet dan ook 

gezorgd worden voor een permanente Technology Watch en Monitoring, 

waarmee nieuwe ontwikkelingen geïdentificeerd worden en stagnaties dan wel 

versnellingen van innovatieprocessen worden bewaakt. 

Om bureaucratie te vermijden is het gewenst dat vertegenwoordigers van 

de organisaties die innovatieconcepten uitwerken deel uitmaken van het 

coördinerende platform, maar dat de organisaties zoveel mogelijk autonoom 

werken. 

De overkoepelende organisaties zullen vooral een taak hebben om 

continuïteit en onderling samenhang tussen de verschillende concepten te 

waarborgen en prioriteiten vast te stellen, naast het nemen van initiatieven om 

tijdig in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. 

• De concepten verschillen onderling in de mate waarin er al aan gewerkt 

wordt: 



proces betrokken werden enigszins afwijkend: er werd niet gewerkt met 

ambtelijk overleg of met een Interdepartementale werkgroep, maar met 

workshops waarin gezamenlijk problemen werden geanalyseerd en kansen 

opgespoord. 

Het was moeilijker om binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een 

zelfde vorm van steun te krijgen. De deelname aan workshops van de kant van 

het eigen ministerie was minder dan gewenst en ook de steun voor de gekozen 

concepten en te volgen strategie liet te wensen over. Een belangrijke reden voor 

dit probleem is het feit dat er al veel projecten waren waarin gewerkt werd aan 

de concepten, al was er dan geen sprake van een samenhangend geïntegreerd 

beleid. De mensen die bij deze projecten betrokken waren zagen meestal weinig 

noodzaak voor bijsturing of meer coördinatie dan er al was. Kortom, voor deze 

mensen had INIT geen zichtbare meerwaarde. Een andere reden was dat INIT 

met de beleidsaanbevelingen Itwam in de t i jd dat de reorganisatie binnen het 

Ministerie op het eind liep. Nieuwe structuren ontstonden en nieuwe managers 

met nieuwe prioriteiten en visies brachten een verandering. Vooral de vraag of 

het Ministerie een actieve rol moest hebben bij het stimuleren van 

technologische innovaties of dat ze dat 'aan de markt moest overlaten' en dus 

geen taak op dat gebied had, was fundamenteel voor INIT. Bij het afsluiten van 

INIT lïwam deze vraag naar de rol van de overheid in discussie. Hoewel INIT 

zeker steeds uitgmg van een beperkte rol van de overheid, is die rol niet 

verwaarloosbaar en richtinggevend bedoeld. Kortom, INIT kwam voor het 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat voor sommigen te Iaat - ze waren al met 

Innovaties bezig en hadden geen behoefte aan coördinatie en een algemeen 

technologiebeleid - en voor anderen te vroeg - zij waren nog niet overtuigd van 

de rol die V&W zou moeten en mogen spelen ln het technologische 

innovatieproces. Na het afsluiten van INIT zijn de ideeën met betrekking tot 

geïntegreerd goederenvervoer vrij goed ontvangen. Ze sloten aan bij lopende 

projecten zoals 

• OLS, het Ondergronds Logistieke Systeem, dat al het nodige draagvlak had 

en waar aan een proefproject wordt gewerkt, naast algemeen onderzoek 

• Automatisch Geleide Voertuigen, CombIRoad, waarvoor ln de afgelopen jaren 

een proefproject is uitgevoerd, 

• Standaardisatie verpakkingseenheden. 

Ook op het gebied van kust- en bmnenvaart zijn aansluitend aan INIT 

Initiatieven genomen om tot Innovaties te komen. De concepten van INIT zijn 

daarbij als passend ervaren, al is de voorgestelde werkwijze niet volledig 

overgenomen. 

9. Conclusies 
• Technologische innovaties bieden mogelijkheden om beleidsdoelstellingen te 

realiseren die niet bereikt kunnen worden wanneer uitsluitend het 

gebruikelijke beleidsinstrumentarium wordt toegepast. Het innovatieproces 

is moeilijk te sturen. De overheid heeft er weliswaar een belangrijke rol in, 

maar dat wi l niet zeggen dat de overheid in staat is om het innovatieproces 

l n een richting te krijgen die voor de realisering van het beleid gewenst is. 
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A b s t r a c t 

The European Union hos o Common Transport Policy. Among other measures, the stimulation of 

technological innovations can be used to realise the policy goals. In the fourth framework 

programme the project FANTASIE works on the development of o methodology to survey and 

assess technological innovations in a European framework. 

The survey and assessment of technology has a close link with the technology policy process. 

This requires interaction between policy makers and technology assessment researchers. 

National differences in policy culture and technology assessment makes it necessary to develop -

opart form notional approaches - also a European methodology for technology assessment. 

A preliminary survey has resulted in a large list of technological innovations in road, rail, seo, 

air and intermodal transport. The assessment of these innovations is done at the level of 

transport concepts with help of scenarios for the future. 

1. Inleiding 
In het Vierde Kaderprogramma van de Europese Unie wordt veel aandacht 

gegeven aan technologische ontwikkeling in verkeer en vervoer. Veel projecten 

hebben tot doel om bepaalde nieuwe technologieën te ontwikkelen of er 

proefprojecten mee ui t te voeren. Temidden van deze technologische 

innovatieprojecten is i n 1997 een onderzoeksproject gestart met als doel een 

verkerming ui t te voeren, welke technologische ontwikkelingen van invloed 

kurmen zijn op het toekomstige Europese vervoersysteem en om aan te geven 

wat de gevolgen van die ontwikkelingen zullen zijn. In het bijzonder is het de 

bedoeling om te onderzoeken welke invloed de technologische innovaties 

kunnen hebben op het Gemeenschappelijke Vervoersbeleid van de Europese 

Unie, de Common Transport Policy, CTP. 

Het project heeft de naam FANTASIE (acroniem voor Forecasting and 

Assessment of New Technologies And transport Systems and their Impact on 

the Environment). Het heeft een dubbele doelstelling: 

• het ontwikkelen van een methodologie om technologieën op te sporen en te 

beoordelen en het geven van aanbevelingen voor het gebruik van de 

methodologie, 

• het toepassen van de methodologie in een technologieverkerming en 

-beoordeling voor verkeer en vervoer in Europa. 

Technologieverkenningen [Technology Forecast, TFj en technologie-evaluatie 

[Technology Assessment, TA) zijn op nationaal niveau in de meeste lidstaten 

van de Europese Unie goed ontwikkeld. Er zijn echter grote nationale 

verschillen in de methoden die worden toegepast en de manier waarop ze een 

rol spelen ln de beleidsvoorbereiding. Er bestaat nog geen Europees perspectief 

op technologische innovaties in verkeer en vervoer, waarin rekening wordt 

gehouden met de beleidsprioriteiten van de CTP en het is nog niet duidelijk hoe 

het proces van TF en TA het best op Europees niveau kan worden uitgevoerd. 

Het FANTASIEproject is opgezet om deze lacunes te vullen^. Het volgende 

hoofdstuk behandelt de wijze waarop FANTASIE is opgezet. Hoofdstuk 3 

bespreekt de relatie tussen een top-down en bottom-up structuur van TA en de 



• Niveau 4 

• Niveau 6 

• Niveau 5 

• Niveau 3 

• Niveau 2 

• Niveau 1 

voertuigconcept 

vervoerconcept 

vervoersysteem 

basistechnologie 

componenten 

toepassingen 

(bijv, 

(bijv, 

(bijv. 

(bijv. 

(bijv. 

(bijv. 

technologie voor halfgeleider chips) 

microprocessor) 

automatisch gestuurde voertuigen) 

urban car) 

deelauto) 

mult i- / inter- modaal vervoersysteem) 

Veel beschikbare informatie van TF en TA heeft betrekking op de niveaus 3 

en 4. Op die niveaus worden in het algemeen ook de meeste kwantitatieve 

evaluaties uitgevoerd, waarvan de resultaten in FANTASIE kunnen worden 

toegepast. FANTASIE is bij het opbouwen van een database met informatie dan 

ook uitgegaan van deze twee niveaus. Om tot een evaluatie van technologische 

innovaties te komen met betrekking tot gevolgen voor het verkeer en vervoer en 

het beleid op Europees niveau, is het noodzaltelijk om op niveaus 5 en 6 te 

werken, l n termen van vervoerconcepten en vervoersystemen. Politici en andere 

actoren en belanghebbenden zijn in eerste instantie geïnteresseerd in 

praktijktoepassingen op deze schaal. Bovendien worden zaken als acceptatie en 

draagvlak op maatschappelijk en Industrieel niveau, integratie met bestaande 

technologieën en interactie daarmee, gevolgen voor het milieu, intermodaliteit 

en dergelijke alleen zichtbaar op het systeemniveau. Dat betekent dat voor het 

doel van FANTASIE een andersoortige evaluatie moet plaatsvinden dan de 

gangbare evaluatie op het niveau van technologietoepassing of voertuigen. De 

belangrijkste gewenste uitkomsten zullen moeten liggen op systeemniveau. De 

evaluatie zal een integraal karakter moeten hebben, waarbij actoren ui t het 

bedrijfsleven en beleid in het proces betrokken moeten worden, om te zorgen 

dat de analytische informatie betekenisvol gebruikt gaat worden. 

In de volgende hoofdstukken zal uitgelegd worden hoe in FANTASIE het 

onderzoek zodanig wordt uitgevoerd, dat de beleidsmatige dimensie tot 

ontwikkeling komt, hoe de TA een rol kan krijgen in beleidsontwikkeling. 

3. Top-down sturing vanuit het beleid 
FANTASIE is opgezet met als doel om bepaalde vragen op beleidsmatig niveau 

te beantwoorden. Dat betekent dat de verkenningen gebaseerd dienen te zijn op 

de belangrijkste thema's en problemen vanuit het perspectief van Europees 

vervoer en in het bijzonder van het CTP. De oriëntatie dient dan ook normatief 

gericht te zijn op het vinden van bepaalde technologieën die ondersteunend zijn 

voor de huidige of toekomstige eisen van Europees beleid. Dat betekent een 

oriëntatie vanaf een systeemniveau naar de lager gelegen niveaus. Dat is 

afwijkend van wat l n de gebruikelijke technologieverkermingen gedaan wordt, 

waar uitgegaan wordt van de technologieën en hun toepassingen. Het 

zoekproces is wel consistent met de aanpak die gevolgd Is l n het Nederlandse 

INIT-project (INIT, 1997). 



aandachtsgebieden die ook politieke aandacht hebben, zijn weggelaten omdat 

de inhoud ervan en de aandacht ervoor meer veranderlijk zijn in de ti jd. 

T a b e l 1. B e l e i d s c r i t e r i a m e t b e t r e k k i n g t o t v e r v o e r i n E u r o p a 

Aandachtsgebied Beleidscriterium 

Technologie • Kwaliteit en effectiviteit vervoersysteem 

• Directe kosten voor gebruiker vervoer 

• Omgevingskwaliteit 

• Veiligheid 

• Technologische haalbaarheid en ontwikkelingspotentieel 

Sociaal-economisch • Economische ontwikkeling 

• Leefbaarheid 

• Vervoervraag en acceptatie van de technologie 

Beleid • Verdeling von bevoegdheid en subsidiariteit 

• Politieke haalbaarheid 

Het evalueren van technologische innovaties wordt verder nog moeilijk 

gemaakt door de grote complexiteit van het verkeer en vervoersysteem en zijn 

verschillende niveaus. Elementaire technologische irmovaties kunnen 

meervoudige gevolgen hebben op hogere niveaus van het vervoersysteem (wat 

in figuur 2 is voorgesteld als het uitwaaieren van beneden naar boven). Zo zal 

de brandstofcel zowel voor personenauto's als voor vrachtauto's 

toepassingsmogelijkheden hebben, zodat in figuur 2 de brandstofcel 

voorgesteld kan worden als een punt op de technologietoepassings-as, vanwaar 

twee lijnen naar boven gaan, een l i jn naar het voertuigconcept 'personenauto' 

en een l i jn naar het voertuigconcept 'vrachtauto'. Dezelfde lijnen gaan ook van 

de technologietoepassing 'elektromotor', daar de brandstofcel en de 

elektromotor samen een onderdeel vormen van een nieuw voertuigconcept. Op 

dezelfde wijze zijn er relaties te leggen tussen voertuigconcepten en 

vervoerconcepten en vandaar weer naar het vervoersysteem. 

Bij het uitvoeren van een evaluatie bl i jkt vaak, dat het erg moeilijk is om 

een relatie te leggen tussen beleidscriteria - die vaak op een vrij abstract niveau 

zijn geformuleerd - en elementaire technologische ontwikkelingen. Het is 

bijvoorbeeld heel moeilijk om aan te geven wat de gevolgen zijn van nieuwe 

materialen met betrelddng tot de toekomstige economische ontwlkltellng of het 

aantal arbeidsplaatsen in Europa. Naast de onzekerheid in de evaluatie is er 

ook nog veel onzekerheid i n de technologische ontwikkeling zelf Dat alles 

maakt het moeilijk om een verbinding te leggen tussen de resultaten van een 

analytisch uitgevoerde TA - dat wü zeggen een 'objectieve TA' zonder relatie met 

de veranderingsprocessen - en beleidsontwikkeling. 

Daar komt nog bij dat de toepassing van bepaalde technologieën ln de 

toekomst de beleidsprioriteiten en het oordeel over probleemgebieden zal 

beïnvloeden. We kunnen de huidige beleidsprioriteiten vaststellen, maar die 

zullen ln de toekomst even zo zeer veranderen als de technologie. Wanneer de 

introductie van schone aandrijfsystemen de problemen zal oplossen van 

luchtverontreiniging door het verkeer, dan zal dat onderwerp verdwijnen van de 

politieke agenda. Het gevolg is, dat een volledige, toekomstgerichte evaluatie 



T a b e l 2 . D i m e n s i e s e n c r i t e r i a v o o r cJe b e o o r d e l i n g v a n t e c h n o l o g i e ë n 

B e o o r d e l i n g s d i m e n s i e s S p e c i f i e k e c r i t e r i a 

Milieu en leefomgeving Milieuduurzaamheid 

Plaatselijke luchtkv/aliteit 

Regionale kwaliteit atmosfeer 

Verkeershinder 

afvalstoffen 

Sociool-economiscfi economische ontwikkeling 

tot stand komen van een open Europese markt 

maatschappelijke samenhang / leefbaarheid 

gebruikersacceptatie 

Veiligheid veiligheid mobilisten 

veiligheid overige burgers 

Doeltreffendheid kwaliteit van de reis 

kosten 

intermodale aspecten 

systeem capaciteit 

D i m e n s i e s v a n v e r k e n n i n g e n s p e c i f i e k e c r i t e r i a v o o r v e r k e n n i n g e n 

Techniek technische mogelijkheden 

Productie kosten ontwikkeling, productie en verspreiding 

Commercieel kosten van technologie in gebruik 

maatschappelijke en gebruikersacceptatie 

mogelijkheden op de markt 

Institutioneel institutionele mogelijkheden 

subsidiariteit 

Beleid politieke haalbaarheid 

4. Typering technology assessment en de invloed van nationale 
verschillen 

Uit interviews die gehouden zijn met deskundigen ln verschillende landen 

op het gebied van technologiebeleid en TA komt een drietal verschillende 

benadelingen naar voren van Technology Assessment. De verschillen ontstaan 

doordat er verschillende soorten doelen kunnen worden nagestreefd, maar er 

zijn ook verschillen die toegeschreven moeten worden aan nationale cultuur en 

voorkeuren. 

4.1 Typering technology assessment 

Smit en Leijten (1991) onderscheiden drie soorten Technology Assessment: 

• Bewustwordings TA 

• Strategische TA 

• Constructieve TA. 

De doelstelling van Bewustwordings TA is om orde te scheppen in het 

complexe domein van een nieuwe technologie, te ontdekken waar relevante 

kennis te vinden is, deskundigen te vinden en de 'werkelijke' deskundigen te 
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aanpassingsproces op gang lean komen, waardoor de innovatie mogelijk 

gemaakt wordt. 

4.2 Nationale verschillen 

ln andere landen krijgt de rol van de deskundigen een grotere nadruk. Er 

l i jk t een zekere relatie te bestaan tussen de st i j l van TA waar een land de 

voorkeur aan geeft en de politieke cultuur. Ook de geschiedenis van nationale 

TA speelt daarbij een rol. Zo is Zweden een land dat heel vroeg begonnen is met 

het uitvoeren van TA, maar waar de belangstelling daarvoor tegenwoordig sterk 

is afgenomen. De Zuid-Europese landen daarentegen hebben nog minder 

ervaring met TA, maar daarmee ook de mogelijkheid om te profiteren van de 

ervaring die ln andere landen is opgedaan. In die landen heeft TA nog geen 

officiële status gekregen. 

Landen hebben verschillende culturen die terug te vinden zijn l n de 

waarden en prioriteiten die de samenleving heeft. Een nationale cultuur en 

cultuurverschillen zijn niet absoluut en verschillen vaak tussen regio's en 

verschillende aandachtsgebieden. Toch kan een typering van nationale 

culturen helpen om meer begrip te krijgen voor de moeilijkheden die men 

tegenkomt om tot een Europese TA te komen. Hofstede (1984) maakt een 

onderscheid in vi j f klassen voor nationale culturen waar hij de volgende 

omschrijving gaf: 

• Piramide 

Dat is de dominante politieke structuur in Frankrijk, België, Spanje en 

Noord-Italië. In de maatschappij bestaan grote verschillen in macht, die door 

de burgers aanvaard worden. Dat stelt politici in staat om zelfstandig 

beslissingen te nemen m het algemene belang. 

• Familie 

Daarmee wordt een cultuur bedoeld die ln Portugal, Zuid Italië en 

Griekenland wordt aangetroffen. Ook hier grote verschillen m macht. De top 

van de piramide wordt niet ingenomen door een afstandelijke autocraat, 

maar door de paterfamilias, die direct betrokken Is bij het welzijn van de 

mensen waar hij de zorg voor heeft. Loyaliteit van de burgers tegenover de 

autoriteiten is een van de kenmerken van deze cultuur. 

• Markt 

Het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben een marktcultuur. 

Die kenmerkt zich doordat er kleine verschillen zijn i n de macht die mensen 

hebben. Individuele burgers hebben veel vrijheid. Wet- en regelgeving worden 

voornamelijk toegepast om eerlijke onderlinge concurrentie voor iedereen te 

waarborgen. De maatschappij bestaat uit winners en losers. 

• Machine 

Dat is de kenmerkende cultuur voor Duitsland. De samenleving is goed 

geordend. Er wordt veel en heftig gediscussieerd over de spelregels. Wanneer 

men het eenmaal eens is over de regels, heeft iedereen alle vrijheid om te 

doen wat hij of zij wll , binnen de beperldngen van de regels. Als het systeem 

niet meer functioneert, beginnen mensen de neiging te krijgen risico's te 

nemen. 
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Denemarken heeft in 1985 een insti tuut opgericht voor Technology 

Assessment als zelfstandige organisatie, geheel door de overheid gefinancierd. 

Dat Instituut heeft een geheel eigen Deens model voor TA ontwikkeld. Het doel 

van dit model is, om tn eerste instantie voeding te geven aan het openbaar 

debat en een bijdrage te leveren aan een beter begrip van technologie in de 

samenleving. De nadruk ligt op de vraagkant van technologie, de belangen van 

de consument en de sturende werking die daarvan uitgaat op technologische 

ontwikkelingen. Dat kan alleen gerealiseerd worden door de maatschappij er op 

brede wijze i n te betrekken. 

In Frankrijk is er slechts één organisatie met een expliciet TA-karakter, 

"L'office parlementair d'évaluation des cholx scientiflques et technologiques" 

(Office). TA kent echter een lange geschiedenis i n Frankrijk en veel activiteiten 

op dit gebied vinden plaats buiten het 'Office'. De invloed die deze TA 

activiteiten hebben op het beleid is echter klein. Anders dan in veel andere 

landen wordt weinig stem gegeven aan de 'zwijgende meerderheid', waardoor 

weinig doorklinkt van de maatschappelijke gevolgen die technologische 

vernieuwingen kunnen hebben. Het 'Office' werkt üi een geïsoleerde positie, 

waar de actoren ln de samenleving weinig contact mee kunnen maken en het 

speelt geen actieve rol i n de discussie tussen wetenschap, technologie, de 

maatschappij en het beleid. 

Deze korte vergelijking tussen de situatie in verschillende Europese landen 

maakt duidelijk dat er nog geen sprake is van een eenvormige TA-cuItuur en 

dat het onmogelijk is om voor Europa de relatie tussen TA en het beleidsproces 

af te lelden van de wijze waarop dat op nationale schaal geschiedt. De 

verschillende deskundigen die geraadpleegd zi jn geven aan, dat de rol van 

Europa vooral gelegen zal zi jn ln de schaalvergroting en in de mogelijkheid om 

consistentie te krijgen tussen verschillend nationaal beleid. Verder zijn er 

mogelijkheden om van eikaars ervaringen te Ieren. Tenslotte kan met Europese 

regelgeving richting gegeven worden aan technologische ontwildtellngen. De 

ontwildieling en uitvoering van de strategie voor de bevordering van 

technologische vernieuwingen zullen voorcd moeten plaats vinden op nationale 

schaal, waarbij een sterke interacüe tussen de verschillende lidstaten onderling 

en met het Europees beleid wenselijk is. 

5. De samenhang tussen TA en beleidsontwikkeling 

5.1 Het belang van TA voor niet-technologische beleidsterreinen 

De meest duidelijke rol van TA i n beleidsontwikkeling bestaat ui t het 

aangeven van prioriteiten voor technologie programma's om die Innovaties te 

stimuleren welke volgens de evaluatie blijken het meest veelbelovend te zijn 

voor de oplossing van bepaalde beleidsproblemen. De scenariogebaseerde 

evaluatie en toekomstverkerming geven echter ook aanwijzingen over een groot 

aantal factoren waar de toepassing en diffusie van veelbelovende technologieën 

van afhangen. Daarmee komt het belang van andere beleidsterreinen in beeld, 

die een invloed hebben op Invloedsfactoren voor technologiediffusie. TA die 

wordt uitgevoerd in een raamwerk van scenario's kan dan ook belangrijke 
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a q i n a 2 7 9 Onzekerheid en diversiteit van beleidseisen: zoals beschreven is in 

voorgaande paragrafen, verschillen de eisen die het beleid stelt in 

verschillende lidstaten en beleidsterreinen. Daarnaast veranderen die eisen 

ln de loop van de t i jd en hamgen ze af van de ernst en urgentie die men 

ervaart met betrekking tot verkeer- en vervoerproblemen. 

Onderlinge afhankelijkheden van veranderingen in beleid en technologie: 

normatieve beleidsprioriteiten geven een richting aan technologische 

ontwikkelingen, terwijl kansen en beloften van nieuwe opkomende 

technologische ontwikkelingen een invloed hebben op beleidsprioriteiten. Het 

ontwikkelen en bestuderen van scenario's is dan een methode met beperkte 

mogelijkheden om met deze afhankelijkheid om te gaan. 

Deze onzekerheden en onderlinge afhankelijkheden zijn vooral van belang 

in de context van de veranderingen m de maatschappij i n de richting van de 

'netwerkmaatschappij'. Die verandering l i jk t zeer ingrijpend te worden. Naast 

een verandering op technologisch terrein, zullen organisaties en 

bedrijfsprocessen gaan veranderen en de waarden en normen van de burgers. 

Wat betreft verkeer en vervoer zal de vraagkant structureel kunnen veranderen 

evenals de wijze waarop de vervoermarkt gestructureerd is en de manier 

waarop het verkeer- en vervoersysteem zal zijn georganiseerd. 

De onderlinge afhankelijkheden tussen beleidsprioriteiten, evaluatie en 

beoordeling van technologie, scenario's, raamwerken, voorspellingen en 

Innovatiediffusie laten zien dat een analytische TA maar op zeer beperkte 

schaal bruikbare mformatie kan leveren aan het beleidsproces. Het leggen van 

een verbinding tussen beleidsprioriteiten en mogelijke technologische 

ontwikkelingen is alleen goed mogelijk in een Interactief, lerend proces van 

onderlinge aanpassing. Dat betekent dat de tweede aanpak om beleid en TA bij 

elkaar te brengen berust op het tot stand brengen van een dialoog tussen 

verschillende belanghebbenden en deskundigen om onzekerheden over 

belangrijke zaken te verminderen en zo mogelijk consensus te bereiken over de 

belangrijkste keuzen die gemaakt moeten worden. Innovaties kurmen niet door 

een overheidsorganisatie worden opgelegd. Publiekprivate samenwerking wordt 

dan ook beschouwd als de beste manier om technologische vernieuwingen te 

realiseren. Op die manier verloopt de beleidsontwikkeling parallel en gelijktijdig 

met de strategie ontwikkeling van private partijen en is onderlinge afstemming 

waars chij nli j ker. 

In deze Interactie moet de beleidsmaker een rol spelen als de uiteindelijke 

gebruiker van het werk van TA. Zij moeten niet alleen een essentiële bijdrage 

leveren In de vorm van de criteria voor de normatieve beoordeling, maar zij zijn 

daarnaast ook nodig om de resultaten van de verkenningen en beoordelingen te 

verspreiden en de gevolgen van Irmovaties tot het bewustzijn te laten 

doordringen. Een interactieve benadering dient uiteraard ondersteund te 

worden door inhoudelijk goede analytische informatie ten behoeve van het 

debat. 
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6. De resultaten van een eerste verkenning 
De eerste verkenning lieeft bestaan ui t de volgende elementen: 

een state of the art verkenning en een overzictit van vroegere technologie

verkenningen en Technology Assessments voor de transportsector; 

een synthese van een eerste beoordeling uitgevoerd door de medewerkers 

van FANTASIE, gebaseerd op technologieverkenningen, vooruitzichten en 

evaluaties die i n de literatuur gevonden zijn en 

een beperkte verkenning van relevante technologieën die ontwikkeld en 

toegepast worden buiten verkeer en vervoer. 

De eerste en tweede activiteiten werden uitgevoerd door 

• het identificeren van literatuurbronnen 

• verzameling en classificatie van documenten 

• structureren van de informatie 

• synthese. 

Om de informatie te ordenen op een manier die nog niet direct gekenmerkt 

wordt door de vervoerwijze waarin de technologie wordt toegepast, is de 

systematiek van technologiebundels toegepast. In tabel 3 is een lijst 

weergegeven van bundels, waaruit de breedte van technologieën bli jkt . 

T a b e l 3 . T e c h n o l o g i e b u n d e l s 

Bundeigroep 1: Aandrijving Bundeigroep 4: Informatie-interface 

• verbeterde conventionele aandrijfsystemen • voertuig besturingsystemen 
• nieuwe aandrijfsystemen • interne voertuigsystemen 
• verbeterde conventionele brandstoffen • dynamische verkeersmanagement systemen 
• nieuwe brandstoffen • reis- en vrachtinformatiesystemen 
Bundeigroep 2: Voerluigoniwerp • logistieke managementsystemen 
• carrosserieontwerp • informatie-infrastructuur 
• aandrijflijn Bundeigroep 5: Infrastructuur 

• voertuigveiligheidsysfemen • bouwtechnologie 
• voertuigkwoliteitsystemen • innovatie fysieke infrastructuur 
• intermodale vervoermiddelen voor goederen • terminals 
vervoer • energie-infrastructuur 
Bundeigroep 3: Materialen Superbundel: Geïntegreerde technologiepakket

• materialen voor voertuigen ten op voertuigniveau. 

• voertuigproductietecfinologie 

• voertuigrecycling 

Innovaties zijn op verschillende manieren beoordeeld, bijvoorbeeld 

uitgaande van vervoerwijzen, gevolgen per evaluatiecriterium of gevolgen voor 

de Europese Common Transport Policy. Als voorbeeld van zo'n beoordeling 

wordt hieronder een verkorte versie gegeven van een beoordeling per 

vervoerwijze. Daaruit wordt duidelijk welke technologieën belangrijk zijn i n 

termen van de categorieën die i n de FANTASIE-evaluatie en 

toekomstverkenningen gebruikt worden. Daarbij wordt gesteld dat een 

technologie belangrijk is wanneer: 

• de verwachting bestaat dat ze voldoende in de markt van een of meer 

vervoersectoren zal doordringen - onder aannemelijke maatschappelijke, 

economische en beleidsmatige voorwaarden - om een effect te hebben dat 
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Net als autoverkeer zal ook luchtvaart flink groeien over de volgende 20-30 jaren. De belangrijk

ste technologische vernieuwingen zijn naar verwachting: 

Aandrijving: Verbeteringen van de motoren, van kerosine en de toepassing von waterstof, dat 

alles met het oog op de reductie van het broeikasprobleem. 

Vliegtuigontwerp: vormgeving, gewicht en weerstand voor efficiënter energiegebruik. 

Materialen: Aluminium-litium legeringen, composieten (voor vleugels en romp), keramische materia

len in de motoren, met als doel energiegebruik terug te brengen, de veiligheid te vergroten en de 

prestaties te verbeteren (grote vliegtuigen, lichtgewicht vliegtuigen). 

Informatietechnologie: vooral toepassing om veiligheid, capaciteit en congestie te verbeteren. 

Daarnaast voor het verminderen van schadelijke emissies. Vooral toepassingen voor geautomati

seerde besturing, verkeersmanagement op luchthavens, geavanceerde landingssystemen en infra

structuur voor smartcards. 

Infrastructuur: verbeteringen constructietechnologie, onder meer recycling van gebruikte materia

len, afvalverwerking en transferia tussen collectief openbaar landvervoer en luchtvervoer. 

I n t e r m o d a a l v e r v o e r 

Vervoermiddelontwerp: intermodale verpakkingen en voertuigen, intelligente overslagtechnieken 

om congestie te verminderen en ongelukken en verontreiniging te verminderen. 

Informatietechnologie: Geïn tegreerde dynamische routeplanning en -geleiding voor alle modalitei

ten, smartcardinfrastructuur, satellietnavigatiesystemen. 

Infrastructuur: transferia voor publiek/privaat transport en stedelijke distributiepunten. 

Tien belangrijke onderwerpen uit hef Europese Gemeenschappelijke Vervoerbeleid zijn onderzocht 

en de technologieën die naar verwachting een belangrijke rol zullen gaan spelen bij het bereiken 

van die beleidsdoelen zijn geanalyseerd. In fabel 4 zijn de belangrijkste fechnologiebundels 

genoemd die daarop een aanzienlijk effect zullen hebben. 

T a b e l 4. B e l a n g r i j k e b e l e i d s d o e l e n i n r e l a t i e to t t e c h n o l o g i e b u n d e l s m e t a a n z i e n 

l i j k e f f e c t 

Doelen met betrekking 

tot technologie 

Kwaliteit en effectiviteit van 
vervoer 

Directe kosten voor gebruikers 

Omgevingskwalitieit 

Veiligheid 

Technologische haalbaarheid en 

mogelijkheden voor ontwikkeling 

Infrastructuur en toegang tot 

informatiesystemen 

Aandrijfsystemen en toegang tot 

informatiesystemen 

Aandrijfsystemen, ontwerp ver

voermiddel, informatiesystemen, 

materialen, duurzame energie. 

Ontwerp vervoermiddel, informa

tiesystemen, infrastructuur 

Een groot aantal technologieën uit 

het gebied van aandrijving, 

materialen, informatiesystemen en 

infrastructuur 

Sociaal-economische 

doelen 

Economische ontwikkeling 

Leefbaarheid 

Vervoervraag en acceptatie van 

technologieën 

Bepaalde aandrijfsystemen, infor

matiesystemen en infrastructuur 

die interoperabiliteit bevorderen, 

infrastructuur voor duurzame 

energie 

Bepaalde aandrijfsystemen en 

informatiesystemen bij de realise

ring van verkeersluwe gebieden 

Technologieën uit alle bundels 

[ 

Ti idscnn l t 
vervoerswetenschap 



Ti dscl i r i f t 
vervoerswetenschap 

dan waarin de TA oorspronkelijk is uitgevoerd. Het gevolg daarvan Is, dat TA 

vooral een functie heeft als het ontwikkelen van een kennisnetwerk dat voor de 

toekomst een grote waarde heeft. Het Is daarom raadzaam om TA-organisaties 

een permanente structuur te geven of op zijn minst i n te bedden in een -

eventueel virtuele - organisatie met een duurzaam karakter 

De aanbevelingen die uit TA komen zijn effectiever naarmate ze beter 

aansluiten bij het bestaande beleid of bij beleid dat al i n voorbereiding is. Dat 

betekent dat TA de aandacht kan vestigen op bestaande nationale en Europese 

stimuleringsprogramma's. Het gevolg van die aandacht zal dan zijn dat 

programma's die effectief geacht worden, verder versterkt en voortgezet zullen 

worden. FANTASIE zal voor de relevante technologische ontwikkelingen 

aangeven welke stimuleringsprogramma's er bestaan en hoe die kuimen 

meewerken aan de versnelling van het proces. 

Terwijl het FANTASIEproject uitgevoerd wordt, wordt door de Europese 

Commissie ook gewerkt aan de voorbereiding van het Vijfde Kaderprogramma. 

Daarin wordt een raamwerk ontwikkeld voor toekomstig onderzoek en 

ontwikkelingsactiviteiten in de Europese Unie. De relatie tussen FANTASIE en 

het Vijfde Kaderprogramma zal zwak zijn, daar de voorbereidingen daarvoor 

afgelopen zijn tegen de t i jd dat FANTASIE wordt afgesloten. Wel zal het mogelijk 

zijn dat FANTASIE elementen van de R&D beleidsdoelen en prioriteiten zoals 

die in het Vijfde Kaderprogramma vorm krijgen, meeneemt In de afsluitende 

fase. Verder bestaat de mogelijkheid dat de uitkomsten van FANTASIE een rol 

gaan spelen in de uitwerking van bepaalde onderdelen van het 

Kaderprogramma en een Invloed krijgen op de beoordeling van voorstellen. 

Voor nieuw beleid is een aanlooptijd nodig. Het is van groot belang om 

beleidsmakers te betrekken m het TA-proces om enige kans te maken op het 

realiseren van nieuwe beleidsopties naast het selectief versterken van 

bestaande beleid. Het gaat vooral om het betrekken van beleidsmakers van de 

EC i n de volgende fase van FANTASIE. Beleidsmakers moeten m de gelegenheid 

zi jn om zich te verdiepen in de problemen, mee te denken, argumenten te 

begrijpen en zelf ook nieuwe kansen te zien. Het achteraf lezen van de 

rapportage biedt meestal te weinig gelegenheid om een volledig begrip te krijgen 

van de complexe wereld van technologische Innovaties. Daarnaast is het nodig 

dat de TA-deskundigen zich bewust zijn van de zorgen, prioriteiten en 

voorkeuren van de beleidsmakers. Zij moeten daarmee rekening houden bij het 

doen van aanbevelingen. Tenslotte wordt het mogelijk om, wanneer 

TA-deskundigen en beleidsmakers op belcingrijke mijlpalen in het TA-proces 

samenkomen, belangrijke beslissingen gezamenlijk te nemen. Daarmee wordt 

de kwaliteit van besluiten verbeterd en wordt bovendien gezorgd voor een 

maximale kans dat de TA resulteert i n praktisch bruikbare beleidsopties. 

Het voorspellen van de toekomst van de technologische ontwikkeling is 

onzeker en riskant. TA heeft daarom altijd een element van onzekerheid. Een 

goed TA-rapport zal deze onzekerheden zeker moeten bespreken. Daarnaast is 

het nodig om over langere termijn de technologische ontwikkelingen te volgen, 

om tijdig aanpassingen te kunnen maken in het beleid. Een combinatie van 

Technology Watch en Technology Monitoring dient deel ui t te maken van ieder 

realistisch technologiebeleid. Zo kan gebruik gemaakt worden van nieuwe zich 
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Telewerken : een mogelijke oplossing 
voor het mobiliteitsprobleem? 
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A b s t r a c t 

The effectiveness of policies to reduce traffic congestion is often limited. If effectiveness is to be 

improved it might be advisable to introduce a combination of policies and to, inter alia, expand 

public transport and make services qualitatively better. Hov/ever, such anti-congestion policies 

require substantial resources, resources v/hich government agencies are often unable to afford. 

In addition, it may take several years for such policies to lead to decreased congestion. In this 

paper the traffic congestion problem is therefore approached from a proactive angle. The 

possibilities of teleworking as a proactive solution to the problem of congestion ore considered. 

The elements discussed ore the following: the concept of teleworking, the present status of 

teleworking in Belgium and projections of teleworking penetration levels in the future. An 

estimate is also given of the possible reductions teleworking in Belgium as a whole, as well as in 

Brussels, could leod to where commuter trip reduction is concerned. To gain better estimates of 

teleworking penetration levels and of the impact this has on traffic congestion more accurate 

data is needed than that which is at present available. 
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1. Inleiding 
Ons transportsysteem wordt gelcenmerltt door de continue introductie van 

innovaties. Tocfi zijn er nog een aantal verouderde 19'^" eeuwse concepten die 

in belangrijke mate onze denkwereld beïnvloeden. Zo is het standaard stedelijk 

model een 'Central Business District' concept dat l n feite het gevolg is van de 

behoefte aan een geconcentreerd industrieel productie- en handelsapparaat i n 

de 19'''' en het begin van de 20'"'' eeuw. Een uitbreiding van de verstedelijking, 

de aanleg van steeds bredere autosnelwegen en een stijgend privaat 

autogebruik zijn andere uitingen van het 19''° eeuws gedachtegoed dat er een 

onuitputtelijke reserve is aan land, grondstoffen, zuiver water en lucht, alsook 

een overvloed aan goedkope energie. Moderne technologieën worden thans 

veralgemeend gebruikt om het maatschappelijk leven aangenamer te maken op 

het vlak van vrije tijdsbesteding (televisie, radio), informatieverwerving en 

-verwerking (computers, databanken) en communicatie (telefoon, fax). Zie Nilles 

en Carlson, 1976. Toch worden ze weinig gebruikt om de ochtend- en 

avondspits te verlichten, die nochtans een zware belasting zijn voor het 

ecologisch en maatschappelijk leven. Dit is merkwaardig omdat een oplossing 

voor de toename in verkeerscongestie niet langer geboden kan worden door een 

uitbreiding van de bestaande infrastructuur daar er vooral in stedelijke 

gebieden vaak een gebrek aan financiële middelen en/of ruimte heerst. Er zijn 

voorbeelden van andere benaderingen maar zij hebben allemaal beperkingen. 

De milde aanpak van verkeerscongestie voortvloeiend uit de idee van 

zelfregulering en verkeersvertraglngsmaatregelen biedt geen soelaas op lange 

termijn vanuit een economisch, sociaal, politiek en ecologisch standpunt. Elke 

verplaatsing wordt bij deze aanpak op een zelfde manier 'belast' terwijl men in 

feite rekening dient te houden met de duur en de belangrijldieid van een 

verplaatsing. Inspanningen om het huidig netwerk beter te beheren via 

technologische Innovaties (computergestuurde verkeerslichten, directe 

communicatie tussen voertuigen, de voorziening van actuele informatie, ...) zijn 

evenmin de oplossing daar elk operationeel systeem administratieve, sociale en 

financiële beperkingen heeft (Jones, 1993). Daarom wordt 'rekening rijden' vaak 
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'' De gemiddelde dagintensiteit 

wordt bekomen door het totaal 

aantal afgelegde 

voertuig-kilometers op de 

autosnelwegen, de gewestelijke 

en provinciale wegen in België 

in één jaar te delen door de 

netlengte in dat jaar. Er werd 

beslist zowel de autosnelwegen 

en de gewestelijke wegen als de 

provinciale wegen te 

beschouwen omdat in België de 

verkeerscongestie zich 

hoofdzakelijk op deze drie types 

wegen voordoet. De provinciale 

wegen werden niet uit deze 

redenering weggelaten omdat zij 

voor het Belgische Ministerie van 

Verkeer en Infrastructuur behoren 

tot dezelfde classificatie als 

gewestelijke wegen. Deze 

waarde moet vervolgens 

gedeeld worden door 365 om 

van een gemiddelde 

jaarintensiteit noor een 

gemiddelde dogintensiteit te 

komen. Tenslotte wordt de 

bekomen waarde gecorrigeerd 

met een coëfficiënt van 1,1 

omdot de tellingen slechts 

plaatsvinden tussen 6h en 22h 

en men er vanuit gaat dat tijdens 

de uren dat er geen tellingen z 

Om de Impact van telewerken op het verkeerscongestleprobleem beter te 

kunnen Inschatten, moet eerst duidelijk zijn wat er onder telewerken wordt 

verstaan. We definiëren telewerken als de gehele of partiële reductie van de 

dagelijkse woon-werkafstand ten gevolge van de substitutie van conventioneel 

vervoer door telecommunicatietoepassingen en/of computertechnologie (Handy 

en Mokhtarian, 1996). 

In deze bijdrage zal getracht worden een antwoord te geven op de volgende 

onderzoeksvragen. Hoe groot Is het huldig mobiliteitsprobleem in België? Wat is 

het huidig aantal telewerkers l n België? Wat is het potentieel van telewerken i n 

België en Brussel en wat is de impact van telewerken op de mobiliteit? 

2. Omvang van het huidige mobiliteitsprobleem in België 
De behoefte aan - en de vraag naar - verkeersmobiliteit neemt nog steeds 

toe in België. Deze behoefte kan nagegaan worden aan de hand van een aantal 

parameters : het aantal motorvoertuigen, het aantal personenauto's, het aantal 

voertuig-kilometers, het aantal reizigerskilometers en het aantal personen per 

voertuig. De lengte van het wegennet geeft een indicatie van het aanbod van 

infrastructuur. De spanning tussen de vraag naar mobiliteit en de aangeboden 

infrastructuur kan nagegaan worden op basis van de gemiddelde 

dagintensiteit*. Deze mobiliteitsparameters worden voor België weergegeven i n 

Tabel 1 voor 1985, 1990 en 1995. In de periode 1985-1995 is het aantal 

motorvoertuigen met 28,5 procent gestegen. Deze toename is grotendeels het 

gevolg van de stijging van het aantal personenwagens. In hetzelfde decennium 

is het aantal voertuigkllometers met 52 procent toegenomen en het aantal 

reizigerskilometers met 43 procent. Ook is het gemiddeld aantal personen per 

voertuig in deze periode afgenomen. Het Belgische wegennet (autosnelwegen, 

gewestelijke en provinciale wegen) is in de periode 1985-1995 met 1,8 procent 

uitgebreid. Deze toename van de aangeboden Infrastructuur heeft echter niet 

de toegenomen behoefte aan verkeersmobiliteit gecompenseerd in de zin van 

een stabilisering van de dagintensitelt. Hierdoor is de gemiddelde dagintensiteit 

l n deze periode met 49 procent gestegen. 

Tabel 1 : Mobiliteitsparameters voor België 

het 
aantal 
motor
voertui
gen 

het 
aantal 
perso
nen
auto's 

1985 
1990 
1995 

3.840.792 3.342.704 

miljard miljard miljard miljard 
voer- voer- reizi- reizi-
tuig- tuig- gers- gers-
kilo- kilome- kilo- kilome-
meters ters meters ters 
per per per per 
jaar jaar jaar jaar 

weerge weerge' 
geven geven 
t.o.v. t.o.v. 
het het 
basis basis
jaar jaar 
1985 1985 

47,92 100 51,53 100 
62,95 131 55,85 128 
72,75 152 73,62 143 

gemid- lengte 
deld 
aantal 
per
sonen 
per 
voertuig 

van het 
wegen
net in 
kilome
ters 

de 
gemid
delde 
dag-
inten
siteit 

1,54 
1,49 
1,44 

15.293,5 7.804 
15.876,0 9.875 
15.575,0 11.634 

de ge. 
middel
de dag-
intensi
teit 
weerge
geven 
t.o.v. 
het 
basis
jaar 
1985 

100 
127 
149 

iron : voor t het aantal motorvoertuigen en het aantal personenauto's: Nationaal Instituut voor de Stati5tiel<; voor de andere 
gegevens : Ministerie von Verkeer en inFrostructuur van België waarvoor enkel de kilometers afgelegd op autosnelwegen, 
gewestelijke en provinciale wegen werden beschouwd; eigen compilatie van tabel 



Tabel 2 : Penefratiegraad van telewerken in België 

aantal personen die 
gewoonlijk thuiswerken 
aantal personen die 
soms thuiswerken 
totaal aantal thuiswer
kers 
totaal aantal personen 
tewerkgesteld in 
beroepsklassen ISCOl, 
ISC02, ISC03 en 
ISC04 t.o.v. de totale 
beroepsbevolking 
(In %} * 

totaal aantal zelfstandi
gen t.o.v. de totale 
beroepsbevolking 
(in %) * 
het aantal telewerkers 
penefratiegraad van 
het aantal telewerkers 
(in %) * 

NACE C NACE D NACE E NACE f NACE J NACE L / M / O TOTAAL 
winning indus distri Vervoer, Exploitatie openbaar v a n al le 
v a n trie butie opslag v a n en bestuur en bedrijfs
delf v a n en handel in defensie/ ver takken 
stoffen elektri commu onroerend plichte sociale 

citeit nicatie goed verzeker ing / 
gas en verhuur en onderwi js / 
water zakel i jke overige 

dienst gemeenschaps
verlening voorzieningen 

en sociaalcul-
turele en per
soonlijke 
diensten 

259 21558 218 3457 17120* 88909* 382556 

386 25435 1592 6310 16024* 73078* 245473 

645 46993 1810 9767 33144* 161987* 628029 

47,43% 37,14% 63,95% 55,22% 86,13% 

3,43% 
295 

4,50% 
16668 

0,39% 
1112 

2,96% 2,21% 3,78% 

4,82% 
5133 

1,79% 

18,40% 
23294 

69,81% 

7,77% 
104297 

Bron : NIS - Sociale Slalislieken - "Enquête naar de beroepsbevolking 1996' 
berekeningen, de tabei is een eigen compilatie. 

14,7% 

gegevens oa 

12,35% 

ngeduid met een 

55,44% 

13,57% 
150799 

3,97% 

zijn eigen 

4. Het toekomstig potentieel van telewerken en de impact op de 
mobiliteit 

4.1. Bepaling van het potentieel van televrerken 

Er zijn verschillende manleren om het toekomstig aantal telewerkers te 

bepalen: 

(1) Trendanalyse 

Voor dit soort analyse zijn schattingen van de huidige groei essentieel. Deze 

gegevens zijn voor België en Brussel echter niet beschikbaar Toch kurmen we 

deze analyse toepassen als we er vanuit gaan dat telewerk een nieuwe 

pendeltechnologie vertegenwoordigt. De literatuur aangaande technologische 

substitutie suggereert het gebruik van een S-curve. De vorm van de curve 

wordt enerzijds bepaald door de groei i n het aantal telewerkers en anderzijds 

door de maximale penetratiegraad die mogelijk is. De vergelijking van de 

S-curve is de volgende (Blackman, 1974): 

In •P / (M-P)D= C l -H C2 X t 

met : 

P = de huidige penetratiegraad 

M = de maximale penetratiegraad 

t = huidig jaar, met basis jaar t = O 

C l , C2 = constanten 



. iiaschriit 
vervoerswetenschap 

Voor België stellen we vast dat bij een huidige penetratie van 3,97 procent 

en een jaarlijkse groei van 20 procent de maximale penetratie bijna maximaal 

wordt in 2021, na 25 jaar. Bij een groeivoet van 10 procent wordt ongeveer 

dezelfde penetratiegraad slechts bereikt na 45 jaar i n 2041. Bij de lage 

groeivoeten van 2 procent en 5 procent, wordt een gelijkaardige penetratiegraad 

slechts bereikt na respectievelijk 200 jaar en 85 jaar. 

40.00% 

TD 30.00%-n3 ra 
O) 

1 2 0 . 0 0 % i 

S io.oo%i 
Q. 

0.00%-

1990 2000 2010 2020 

Jaar 

2030 2040 2050 

Naarmate meer statistieken beschikbaar komen inzake de groei van 

telewerken zal het mogelijk worden om te bepalen welk van bovengenoemde 

scenario's het best overeenkomt met de realiteit. Bovenstaande scenario's zijn 

bovendien wel zinvol indien zij kunnen gekoppeld worden aan 

beleidsmaatregelen ten gunste van telewerken overwogen door de overheid. 

(2) Analyse van de karakteristieken van een telewerker 

Men kan tevens een trend voorspellen in het aantal telewerkers op basis 

van de karakteristieken van werknemers die een hoge correlatie vertonen met 

de beslissing om te telewerken. Bijvoorbeeld de vaststelling dat dertigers een 

grotere bereidheid tot telewerken vertonen en dat deze groep de komende jaren 

zal toenemen, leidt tot de deductie dat het aantal telewerkers in een versnelde 

groei zal terechtkomen. Doordat de mogelijkheid om te telewerken gerelateerd 

is aan het beroep dat men uitoefent, l i jk t het beroep eveneens een zinvolle 

karakteristiek. Algemeen wordt aangenomen dat vooral volgende beroepen 

geschikt zijn voor telewerken: beleidsvoerende en hogere leidinggevende 

functies, directeuren en bedrijfsleiders; specialisten; technici en lagere functies 

en administratieve functies. De bedoeling is na te gaan welke verandering we 

mogen verwachten in het aantal telewerkers op basis van veranderingen ln 

deze beroepscategorieën (Handy en Mokhtarian, 1996). Als techniek voor deze 

analyse werd de "shift-share" benadering gebruikt. Deze techniek werd 

oorspronkelijk gebruikt om veranderingen in de tewerkstelling van een regio 

per bedrijfstak na te gaan ten opzichte van de nationale tewerkstelling. Deze 

techniek kan een inzicht bieden in de groei van de penetratiegraad van 

telewerken die voortvloeit u i t een verandering in de verdeling van de 

beroepsbevolking over de verschillende beroepsklassen, als men ln plaats van 

bedrijfstakken beroepsklassen beschouwt. De potentiële groei van het aantal 

telewerkers door een virijziging in de verdeling over de verschillende beroepen 



T a b e l 6 : T r e n d s i n d e b e r o e p s s a m e n s t e l l i n g v a n d e B e l g i s c h e b e r o e p s b e v o l k i n g 

1 9 9 3 1 9 9 6 

a a n t a l p e r c e n t A a n t a l p e r c e n t g r o e i 

B e r o e p e n r e l a t i e f b e t e r g e s c h i k t 

v o o r t e l e w e r k e n 

Beleidsvoerende en hogere leiding

gevende functies, directeuren en 

bedrijfsleiders 372757 10,0% 408021 10,90% 9,5% 
Specialisten 665135 17,8% 709030 1 8,93% 6,6% 
Technici en lagere functies 355551 9,5% 353762 9,45% -0,5% 
Administratieve functies 631123 16,9% 631455 16,86% 0 , 1 % 

S u b - t o t a a l 2 0 2 4 5 6 6 5 4 , 1 % 2 1 0 2 2 6 8 5 6 , 1 4 % 3 , 8 % 
B e r o e p e n d i e i n h e t a l g e m e e n 

n i e t z o g e s c h i k t z i j n v o o r 

t e l e v / e r k e n 

Dienstverlenende en commerciële 
functies 359152 9,6% 380029 10,15% 5,8% 
Geschoolde landbouwers en vissers 103389 2,8% 105214 2 , 8 1 % 1,8% 
Andere 1216264 32,5% 1157073 30,90% -4,9% 

S u b - t o t a a l 1 6 7 8 8 0 5 4 4 , 9 % 1 6 4 2 3 1 6 4 3 , 8 6 % - 2 , 2 - % 

T o t a a l 3 7 4 1 7 0 2 1 0 0 % 3 7 8 5 9 0 5 1 0 0 % 1 , 2 % 

Tabel 7 geeft de resultaten van de "shift-share"-analyse. Tabel 7 dient als volgt 

te voorden geïnterpreteerd : de toename met 11,78 procent voor de 

beroepsklasse - beleidsvoerende en hogere leidinggevende functies, directeurs 

en bedrijfsleiders - bestaat voor 1,2 procent ui t de groei van de nationale 

beroepsbevolking, voor 8.3 procent u i t een groei l n deze beroepsklasse relatief 

gezien ten opzichte van de andere beroepsklassen en voor 2,28 procent u i t een 

groei in Brussel van deze beroepsklasse ten opzichte van de Belgische 

beroepsbevolking. Het effect te danken aan de beroepscategorie is voor de 

beroepscategorieën die relatief beter geschikt zijn voor telewerken positief 

behalve voor de beroepsklassen - technici en lagere functies- en -

administratieve functies - anders gezegd de groei i n de beroepen die relatief 

beter geschikt zijn voor telewerken is sterker dan de groei vastgesteld voor de 

nationale beroepsbevolldng. Enkel voor de beroepsklasse - technici en lagere 

functies - heeft het feit dat men in Brussel tewerkgesteld is een negatief effect. 

In het algemeen bl i jk t uit de "shift-share"-analyse dat de groei van beroepen 

geschikt voor telewerken, i n Brussel nog sterker is. 
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zorgt de snellere groei van de beroepen geschikt voor telewerken ten opzichte 

van de beroepen die niet geschikt zijn voor telewerken voor een toename van 

0,25 procent van het aantal telewerkers in Brussel in de periode 1997-2004. 

(3) Analyse van de keuze om te telewerken 

Op basis van het model dat de individuele keuze weerspiegelt om al dan 

niet te gaan telewerken kan men bepalen wat de kans is dat een individu met 

bepaalde karakteristieken in een bepaalde situatie zal gaan telewerken. Door 

het beschouwen van de evolutie van de karakteristieken en omgevingsfactoren 

die significant blijken in te werken op het aantal telewerkers kan men tevens 

voorspellen wat het toekomstig niveau van het aantal telewerkers zal zijn. Men 

kan dus via dit model de impact bepalen van bepaalde beleidsmaatregelen die 

het aantal telewerkers beogen te verhogen. 

(4) Voorspellingsmodellen in vervoer 

Het toekomstig aantal telewerkers kan tevens voorspeld worden op basis 

van opname van de keuzemogelijkheid telewerken in voorspellingsmodellen voor 

transport. In het algemeen analyseren deze modellen vooral de distributie van 

verplaatsingen, de distributie over de verschillende transportmogelijkheden, de 

routekeuze en de groei i n verplaatsingen. De nadruk ligt hier dus duidelijk op 

de verplaatsing en niet op de productieactiviteit die plaatsvindt, waardoor 

telewerken slechts Impliciet in deze modellen wordt behandeld. De basis voor de 

analyse wordt gevormd door gegevens over elke verplaatsing gedurende een 

bepaalde periode verkregen uit een verkeersdagboekenquête. Voor telewerkers 

worden minder verplaatsingen dan gemiddeld geregistreerd. Wanneer we het 

verkeer voor een bepaald gebied voorspellen dan zal de frequentie waarmee men 

gaat telewerken een negatieve invloed hebben op het aantal verplaatsingen per 

tewerkgestelde. Bij deze modellen gaat men er echter van ui t dat het gemiddeld 

aantal verplaatsingen constant bl i j f t per persoonstype en per gebied. Er wordt 

dus geen rekening gehouden met beleidsmaatregelen die het aantal 

verplaatsingen verminderen door de invoering van telewerken. Gezien de lage 

frequentie waarmee telewerken momenteel in België wordt geïmplementeerd, is 

het zeer aanneembaar dat de netto impact van telewerken op het aantal 

verplaatsingen volgens deze methode niet significant is. Een tweede bezwaar 

tegen de toepassing van deze methode is dat men telewerken beschouwt als een 

alternatief verplaatsingsmiddel terwijl telewerken niet alleen beïnvloedt hoe men 

op het werk geraakt maar ook organisatorische en sociale aspecten beïnvloedt. 

4.2. De impact van telewerken op transport 

Op het vlak van de verkeersmobiliteit zal telewerken voornamelijk het 

aantal pendeltrips gedurende de piekuren verminderen; dit beïnvloedt ook het 

niet-werkgerelateerde reisgedrag. Het effect op het niet-werkgerelateerde 

reisgedrag kan zich zowel op een positieve (bijvoorbeeld door een overstappen 

naar fiets of openbaar vervoer) als een negatieve manier (bijvoorbeeld het 

beëindigen van carpool initiatieven) manifesteren (Bernardino, Ben-Akiva en 

Salomon, 1992). 
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opzichte van het aantal werkdagen). De tweede correctie die we toepassen Is de 

ultflltertng van de zelfstandigen. In België is 13,57 procent van de 

beroepsbevolking geregistreerd als zelfstandige of anders gezegd 86,42 procent 

van de Belgische beroepsbevolking is niet tewerkgesteld als zelfstandige. 

Wanneer deze correctie samengenomen wordt met de vorige correctie bekomen 

we een t = 0,7374 voor België. In Brussel is 17,08 percent van de 

beroepsbevolking geregistreerd als zelfstandige of anders gezegd 82,92 percent 

van de Brusselse beroepsbevolking beoefent zijn beroep niet zelfstandig. 

Wanneer we voor Brussel de correctie op de vakantie-, stakings- en ziektedagen 

samennemen met deze correctie bekomen we een t van 0,7076 (Enquête naar 

de beroepsbevolking, 1996). 

Uit gegevens bekomen ui t de volks- en woningtelling (1991) bl i jk t dat 5,3 

procent van de verplaatsingen door de werkende Belgische beroepsbevolking en 

4,9 procent van de verplaatsingen door de Brusselse tewerkgestelden te voet 

gebeuren. Na deze laatste correctie te hebben toegepast op het aantal 

gemotoriseerde heen-en-weer pendeltrips per werknemer per dag (t) bekomen 

we t]3 îg,6 = 0,6983 en tBr^33,,i = 0,6729. In België zijn in totaal 3.794.552 

tewerkgestelden (Be^jgig = 3.794.552), waarvan er 628.736 tewerkgesteld zijn i n 

Brussel (80^^35^, = 628.736). De gemotoriseerde heen-en-weer pendeltrips 

bedragen voor België dus 2.649.727 per dag (MB ,̂g,g = 2.649.727) en voor 

(2) Bepaling van het aantal voertuig heen-en-weer pendeltrips (=V) 

Onder voertuig heen-en-weer pendeltrips worden enkel die gemotoriseerde 

heen-en-weer pendeltrips beschouwd die gebeuren met private voertuigen en 

waarop een correctie werd toegepast voor carpooling. 

V = ( B x t x p ) / 0 = ( M x p ) / 0 

p = het aandeel van het privaat transport in de totale gemotoriseerde 

verplaatsingen. 

O = de gemiddelde voertuigbezetting 

Het verkeer i n België vindt plaats via privaat transport voor 86,53 procent 

(Algemene Verkeerstellingen, 1995) (Peeigie = 0,8653). Dit percentage wordt 

zowel voor België als voor Brussel gebruikt (Parrussei = 0,8653). Alhoewel het 

percentage van het verkeer dat plaatsvindt via privaat transport vermoedelijk 

iets lager ligt m Brussel dan ln België werd toch hetzelfde percentage gebruikt 

wegens het ontbreken van meer precieze cijfers. De gemiddelde 

voertuigbezetting in België bedraagt 1,44 personen per voertuig (Oegigig = 1,44), 

voor Brussel Is dit 1,29 personen per voertuig (Oerussei = 1.29) (Algemene 

Verkeerstelling, 1995). Bijgevolg bedraagt het aantal voertuig heen-en-weer 

pendeltrips üi België 1.592.228 per dag (Vs^igig = 1.592.228) en in Brussel 

283.789 per dag ( V B , , , , , I = 283.789). 

Brussel 423.076 per dag (M Brussel = 423.076). 
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Tabel 9 : Reduct ie in v e r p l a a t s i n g e n ten gevo lge v a n d e implementat ie v a n t e l e w e r k e n in 
België 

Penetratiegraad van telewerlcen ten 
opzichte van de totale beroepsbevolking 
aantal gemotoriseerde heen-en-weer 
pendelfrips bij een penetratiegraad van 
telewerken van O percent (M) 
aantal voertuig heen-en-weer pendeltrips 
bij een penetratiegraad van telewerken 
van O percent (V) 
reductie van het aantal gemotoriseerde 
heen-en-weer pendeltrips tengevolge van 
een bepaalde penetratiegraad van tele
werken (M,) 
reductie van hef aantal voertuig heen-en-
weer pendeltrips tengevolge van een 
bepaalde penetratiegraad van telewerken 
(VJ 
reductie van het aantal gemotoriseerde 
heen-en-weer pendeltrips tengevolge van 
een bepaalde penefratiegraad van tele
werken ten opzichte van hef aantal gemo
toriseerde heen-en-weer pendelfrips bij 
een penefratiegraad van telewerken van 
O percent (in %) 
reductie van het aantal voertuig heen-en-
weer pendeltrips tengevolge van een 
bepaalde penetratiegraad van telewerken 
ten opzichte van hef aantal voertuig 
heen-en-weer pendelfrips bij een penefra
tiegraad von telewerken van O percent (in 
%) 

Bron : eigen berekeningen 

d e p e n e t r a t i e g r a a d v a n de p e n e t r a l i e g r a a d v a n 
t e l e w e r k e n stijgt jaar l i j ks t e l e w e r k e n stijgt j a a r l i j k s 

met 5 % met 2 0 % 
1 9 9 6 2 0 1 1 2 0 2 1 1 9 9 6 2011 2 0 2 1 

3,97% 7,97% 12,00% 3,97% 28,14% 3 7 , 9 3 % 

2649727 2649727 2 6 4 9 7 2 7 2 6 4 9 7 2 7 2 6 4 9 7 2 7 2 6 4 9 7 2 7 

1592228 1592228 1592228 1592228 1592228 1592228 

31558 63355 9 5 3 9 0 31558 223690 3 0 1 5 1 2 

18963 3 8 0 7 0 5 7 3 2 0 18963 134416 181180 

1,2% 2,4% 3,6% 

1,2% 2,4% 3,6% 

1,2% 

1,2% 

8,4% 11,4% 

3,4% 11,4% 



geïdentificeerd bij deze voorspelltngsmethode liggen steeds bij het niet ter 

beschikldng zijn van goede en/of voldoende gegevens. Tenslotte werd ook 

gepoogd om het effect van telewerken op de pendeltrips in te schatten op basis 

van een eenvoudig model. Hieruit bleek dat bij een penetratiegraad van het 

aantal telewerkers van 12 percent, reeds een reductie van 3,6 percent van de 

heen-en-weer pendeltrips wordt bekomen. Het potentieel van telewerken als 

verkeerscongestie-bestrijdingsmiddel zou nauwkeuriger onderzocht moeten 

worden op basis van meer gedetailleerde statistische gegevens bekomen op 

basis van bottom-up onderzoek. 
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QUEUING PROBLEMS AND OPTIMAL 
DESIGN OF CONTAINER PORTS 

Honoré C. Paelinck' and Jean H.P. Paelinck^ 

A b s t r a c t 

This paper consists of two ports. The first one exposes various relative inefficiencies observed in 

the management of container ports and their characteristic parts. It introduces to the necessity of 

an optimal design model, which model is developed and illustrated in port two. In conclusion it 

is stressed that the limpidity of the model allows of its ready application, the necessary data 

being very probably of easy access. 

Key-words : container ports, efficiency; optimal design. 
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| « « q f o ) l i l f t Q i 'MSi'W 2.1 Anomalies in container ports 

Shipping lines are publishing their frequency and certainly their regularity 

of arrivals i n the ports indicated along the «string» (a string being a sequence of 

ports at one end of a voyage). Whereas before foul weather, acts of God and 

other reasons were interfering with regular ship arrivals, container vessels, 

because of the bui l t -m reserve speed capacity, can gain back the time they lost 

and arrive on schedule in port. It is therefore aU the more a problem to 

understand that so much spare capacity in berthing space can be observed i n 

most European ports; Indeed In most ports of Western Europe the berth 

occupation is hardly 35 %. 

Because of the regularity of arrivals, one would expect that a regular and 

organised queue, allowing for a berth occupation of at least 65 %, would be 

normal, 65 % being considered the figure whereby the least risk for waiting 

time occurs. 

Commercial pressures and competition between ports, and even inside the 

same port, create overcapacities so that no risk of waiting can occur whatever 

happens, of course with the result that higher building costs involve higher 

running costs. 

2.2. Ports and new large container ships 

The size of the new ships also resulted in the necessaiy adaptation of ports 

in access capacity and in equipment. 

The approaches to the ports are adapted, where possible, to the draft of the 

large vessels ; 13.5 m as design draft, design draft Indicating that all cells wi l l 

be filled with f u l l boxes. In reality this turns out to be 13 m maximum, as all 

vessels cany up to 20 % empty (MT) boxes or empty cells. 

Container gantries are now required to be able to reach 18 containers wide, 

the new ships carrying up to 18 containers across; 18 x 2,44 m = 44 m is the 

resulting width of the ship. To reach the commercial handling speeds they have 

a l if t ing capacity of more than 70 tons In order to be able to hft two loaded 20 

footers at the time. 

Stevedore contracts specified in the past a minimum number of 35 boxes to 

be handled per hour on the ship. But wi th the large quantities to be handled 

now, and the extremely high costs of these large ships (about 2.000 $ per hour 

!), the figure of 200 boxes per hour demanded by the ship owner has become a 

reality. Well organised ports can handle more than 30 boxes per gantry per 

hour, so this would require 7 cranes alongside one ship; ports like Singapore 

do this and reach spectacular performances ( 620 boxes in 2 hours 35 minutes 

with 7 cranes on one vessel). 

The organisation ashore, backing the operational speed of the gantries, has 

to be of top quality in order to keep up without creating chaos. 



Each ship discharges and loads together a number rii* of containers; the 

"annual" number of containers to be handled wil l then be : 

N* = ü , f ; * n V (3) 

or a "daily" average of : 

n ' = N ' * j " ' (4) 

The number of containers that can be handled daily is : 

n* = Ug * U g * n^ (5)' 

where ; 

n^ = the number of berths of standard length, a so-called "endogenous" 

variable, wi th value to be computed through the model; 

n g = the number of cranes per standard berth, also an endogenous 

variable; 

n̂ ,* = the number of containers that can be handled per crane-day. 

Per "average" ship the average handling (discharging-loadlng) time (tn 

"days") wi l l then be : 

t = n* * n * ' (6) 

To prevent waiting queues of ships to become infinitely long, i t is necessaiy 

that : 

n^ • f * t (7) 

An obvious condition to be imposed to U g is : 

1 • U g • Ug* (8) 

i.e. at least one crane should be available per berth, and not more than U g 

can operate along a vessel. 

The average waiting time per ship however is not zero, but depends on the 

chronological arrival frequencies, which in practice are together not constant, 

even i f the individual f,' are regularly spread over time (in an extreme case all I ' 

ships could arrive at the same time!). 

The following expression could cover that case ; 

• = • * * • ; * n'^ * (I* - n j (9) 

where : 

• = the expected waiting time; 

• i = the standard deviation (variability) o f the "dally" arrivals; 

note that I * I " , but probably one would always have n^ *. 

If the variability of the arrivals, ö^', is zero, no storage capacity, s (in 

hectares), is in principle necessaiy, at least i f d*, the sum of the available 
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Moreover one poses : 

(14a) 

(14b) 

Oj and •, being binary variables, p j et vj the corresponding dual variables. 

The solutions to problem (12)-(13) are : 

Equations (15) are semi-explicit equations, in which the signs of the dual 

of Ug , U g , A., 9 and t] are assumed to be known, and moreover vary as a function 

of the exogenous costs. Explicit (so-called "neo-classical") functions cannot be 

derived directly, given the discrete structure of the problem; i f one imagines the 

graphical form derivable from function (12), ng=ng(ng,C*), one can see that i t 

cuts the point wi th value 12 at its extreme attainable south-west position. 

One can still sum equations (15) over j ; this generates a system of two 

non-linear equations In n^ and U g , which can be (iteratively) solved, provided 

that the values of the dual variables are known. If we put the sum of the pj and 

V equal to - 1 , r| and XtoO, 9 to 4, and all elementary cost coefficients to 1, one 

obtains indeed the minimal cost solution of graph 1 (C = 12) with four berths 

and one crane per berth, which means - as a function of the relative costs 

posited - a "berth-intensive" solution. 

Algorithmically the latter can in practice be obtained quite easily; Indeed, 

as the problem is a cost-minimising one, one of the points represented on 

graph 1 wil l be necessarily selected, inequality (7) being minimally sadslied; 

moreover Inequalities (8) render the set of solutions finite, and all solutions to 

the right of the first one-crane feasible solution are to be excluded, as they lead 

to higher costs than the ones pertaining to the solution just mentioned. 

Inspection of a finite number of solutions so allows to select the optimal 

solution; the problem consequently Is clearly polynomial. Note also that C is 

strictly concave tn n^ and Ug , both strictly positive in the exercise; the result 

obtained above generalises to the present case the property according to which 

C would have attained its mirumum on the frontier of the feasible domain, 

would the latter have been convex. 

3.3. Global optimisation 

Competitivity considerations between ports can incite to include the 

expected waiting times of equation (9) and the handling times of equation (6) In 

the objective function (12), while global design considerations may incite to 

Cj = 1/2 + (2Dj)"'(c*-i-Cg3'ng-2nn^ng) 

• j = 1/2 + (2D/'(Cg3n,-2ün/-D-i-D) 

(15a) 

(15b) 

with: 

(16) 

variables p j and Vj determine the values zero or one of the Cj and e j ; the values 
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l i d s c n r i l t Een economische vakantie 
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W.B.F. Brouwer, J.J. von Dijk en N.J.A. van ExeP 

De zomervakantie is voorbij en Nederland is weer terug van de massale uittocht 

naar het zonnige zuiden. Liever dan in eigen land het risico te lopen dat de 

vakantie verregent, trekt men naar oorden waar de kans op zon wat hoger ligt. 

De bestemming is echter niet het enige waarover men moet beslissen. Ook het 

soort onderkomen is een belangrijk element i n het keuzeproces. Nederlanders 

kiezen uiteindelijk redelijk vaak voor een vakantie met de caravan. Dit mobiele 

huisje, ofwel sleurhut, wordt achter de auto gehangen en men reist af naar 

zonnige oorden. Uit en toch thuis. In dit artikel wordt de populariteit van de 

caravan nader onderzocht waarbij uitsluitend buitenlandse vakanties worden 

beschouwd. Specifiek wordt onderzocht waar het break-even point ligt voor een 

caravanvakantie ten opzichte van het meest gekozen alternatief, verblijf i n een 

appartement. 

1. Populariteit van de caravan 
In 1994 is er door Nederlanders i n totaal 13.9 miljard gulden uitgegeven 

aan lange buitenlandse vakanties^ (waarbij lang staat voor meer dan 4 

nachten). Het aandeel caravanvakanties binnen het totaal aan logiesvormen is 

voor buitenlandse vakanties 14%^. Een op de zeven vakanties is gemiddeld dus 

een caravanvakantie. Vaak gaat een caravanvakantie samen met het bezit van 

een caravan. In april 1993 bezat 9% van de Nederlandse huishoudens een 

toercaravan of vouwwagen, waarvan ongeveer 70% een toercaravan en 30% een 

vouwwagen". Dat wi l zeggen dat tussen de zes en de zeven procent van de 

Nederlandse huishoudens in het bezit is van een toercaravan. In 1994 werden 

er ongeveer 20.500 toercaravans verkocht. Aangezien de gemiddelde 

verkoopprijs van de toercaravans rond de 20.000 gulden ligt, valt a f te leiden 

dat alleen met 'kale' toercaravanverkoop in Nederland een bedrag van ongeveer 

400 miljoen gulden per Jaar gemoeid is. Accessoires en dergelijke zullen daar 

nog aan toe voegen. 

Door te kijken naar verkopen van caravans in Nederland en andere 

Europese landen kan worden bezien of de populariteit van de caravan verschilt ' W.B.F. Brouwer en JJ. van Dij!' 
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Universiteit te Rotterdam, 
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tussen landen, en of Nederland daar een bijzondere positie bij Inneemt. In tabel 

1 zijn daartoe de verkoopcijfers van toercaravans opgenomen voor Nederland 

en van de ons omringende landen, alle voor 1991. Ook is daarbij gekeken naar 

relatieve marktgrootte met behulp van het inwoneraantal. 

^ Bron: Centraal Bureau voor de 

Statistiek, Vakanties van 
Nederlanders 1994, 1995 

^ Bron: Centraal Bureau voor de 

Statistiek, Vakanties van 
Nederlanders 1994, 1995 

Bron: Centraal Bureau voor de 

Statistiek, Statistisch jaarboek 

1995. 
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appartementsvakantie) i n liet buitenland kan hebben. Een duidelijk 

economisch aspect bij het wel of niet aanschaffen en gebruiken van een 

caravan is de kostenkant van een caravanvakantie. Het is zeer wel denkbaar 

dat de kosten die de verschillende vakantievormen met zich mee brengen een 

rol spelen in de overweging welke vakantievorm te kiezen. Derhalve worden i n 

tabel 2 enkele kenmerken van buitenlandse vakanties door Nederlanders 

gepresenteerd, onderscheiden naar logiesvorm. 

T a b e l 2 : B u i t e n l a n d s e v a k a n t i e s o n d e r s c h e i d e n n a a r 

k e n . 
l o g i e s v o r m . e n k e l e k e n m e r -

logiesvorm Gemiddelde 
Totaal besteed Gemiddelde uitgaven 
per persoon vakantieduur p.p.p.d. 
(in guldens) (in dagen) (guldens) 

H o t e l , p e n s i o n 1792 12.0 149 
A p p a r t e m e n t 1279 13.3 96 
Z o m e r h u i s j e , b u n g a l o w 7 7 6 12.2 64 
C a r a v a n , v o u w w a g e n 840 19.6 43 
T e n t 973 17.2 5 7 
T o t a a l 1298 14.1 92 

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, 'Vakantie van Nederlanders 1994', 1995. 

Uit tabel 2 valt op te maken dat de caravanvakantie met betrekking tot 

buitenlandse vakanties de meest goedkope vakantievorm is, voor wat betreft de 

uitgaven per persoon per dag. Hiervoor zijn talloze meer of minder plausibele 

verklaringen aan te dragen, op grond van speculaties aangaande de 

gezinssamenstelling van caravangebruikers ten opzichte van gebruikers van 

andere vakantievormen, verschillen i n leeftijd en het uitgavenpatroon 

bijvoorbeeld met het oog op meegenomen etenswaren van huis. Meer relevant 

voor dit onderzoek dan deze speculatieve verklaringen is het feit dat de 

caravanvakantie goedkoop bl i jk t te zijn. Tabel 2 l i jk t i n dat verband aanleiding 

te geven om te vrezen dat het Internationaal bekende beeld van de zuinige 

Nederlander bewaarheid wordt door zijn voorliefde voor goedkope 

vakantievormen. Toch is een dergelijke conclusie na de voorgaande statistieken 

voorbarig, daar het bezit van een caravan vaste kosten met zich meebrengt die 

niet in de uitgaven per persoon per dag zijn opgenomen. Een ander essentieel 

punt is de vakantieduur Uit tabel 2 bl i jkt namelijk ook dat de caravanvakcmtie 

de vakantievorm is waarbij men het langst op vakantie is. Derhalve lijken de 

lagere kosten per persoon per dag te worden gecompenseerd door een langere 

vakantieduur en tevens door de aanwezigheid van vaste kosten van het bezitten 

van een caravan. Het beeld van de zuinige Nederlander verandert dan i n het 

beeld van een calculerende Nederlander, die een zorgvuldige afweging maakt 

tussen langer of korter op vakantie en de daarbij behorende vakantievormen. 

3. BEP op vakantie 
Wellicht bestaat er een afweging tussen lang tegen een goedkoop 'dagtarief 

op v a k a n ü e en kort tegen een hoog 'dagtarief. Om de keuze voor een bepaalde 

logiesvorm nader te analyseren wordt voor buitenlandse vakanties een 
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T a b e l 3 : V e r s c h i l l e n d e b r e a k - e v e n - p o i n t s u i t g e d r u k t i n a a n t a l d a g e n v a k a n t i e 

^ ~ ~ ~ ~ ~ - - - _ _ V a s t e K o s t e n p e r j a a r -> 
— 1 5 0 0 2 0 0 0 2 5 0 0 3 0 0 0 3 5 0 0 

A a n t a l p e r s o n e n i -..„^^ 

2 14.15 18.87 23.38 28.30 33 .02 
3 9,43 12.58 15.72 18.87 22.01 
4 7.08 9.43 1 1.79 14.15 16.51 
5 5.66 7.55 9.43 11.32 13.21 

Uit de bovenstaande tabel Is duidelijk het omslagpunt af te lezen voor de 

verschillende situaties. Indien een groep van vier personen op vakantie gaat 

met een caravan met vaste kosten van 2500 gulden per jaar dan zijn ze na 12 

dagen goedkoper u i t met de caravan, veronderstellende dat deze groep zich op 

vakantie 'houdt' aan het gemiddelde uitgavenpatroon zoals beschreven In tabel 

2. Indien de groep echter een duurdere caravan heeft aangeschaft en derhalve 

vanwege hoge afschrijvingskosten op een jaarlijks bedrag aan vaste lasten van 

bijvoorbeeld 3500 gulden komt, zal de groep pas na 17 dagen kamperen met de 

caravan een kostenvoordeel hebben ten opzichte van een 

appartementsvakantie. Om tot een preciezere schatting te komen wordt i n tabel 

4 een overzicht gegeven van hier relevante resultaten van een enquête onder 

101 bezoekers van een caravanbeurs en van caravandealers, die l n het kader 

van een groter onderzoek naar de Nederlandse caravanmarkt is afgenomen''. 

T a b e l 4 : U i t k o m s t e n c a r a v a n e n q u ê t e ( 1 9 9 5 ) . 

K a r a k t e r i s t i e k U i t k o m s t g e m i d d e l d 

Leeftijd 51.3 jaar 

Gezinsgrootte 3.1 personen 

Reisgroepgrootte 2.7 personen 

Aantal dagen kamperen per jaar 40 .2 dagen 

Naast kamperen ook andere vakantievorm 64 % ja 

Aantal dagen andere vakantievorm 8.8 dagen 

Bruto inkomen per jaar 50 .000 - 60 .000 gulden 

Geschatte voste kosten per jaar 2000 gulden per jaar 

' Zie WBF Brouwer, 'De 

caravanmarkt in Nederland', 

doctoraalscriptie Erasmus 

Universiteit Rotterdam, Vakgroep 

Algemene Economie, 1996. 

Zoals te zien in tabel 4 is de gemiddelde leeftijd van de ondervraagde 

personen 51 Jaar en de gemiddelde gezinsgrootte van de ondervraagde 

personen 3.1 personen. Het gemiddelde bruto-lnkomen lag tussen de 50.000 

en 60.000 gulden. Veel van de wat oudere ondervraagden woonden (weer) met 

z'n tweeën. De reisgroepgrootte was niet altijd gelijk aan de gezinsgrootte en 

bleek uiteindelijk gemiddeld 2.7 personen te bedragen. Meer dan 60% van de 

ondervraagde personen gaf aan met twee personen te gaan kamperen. 'Vutters' 

en gepensioneerden maakten een redelijk groot deel uit van deze groep. 

In de enquête is gevraagd naar het gemiddelde aantal dagen dat men van 

plan Is te gaan kamperen per jaar. De respondenten gaven aan gemiddeld meer 

dan 40 dagen per jaar kamperend op vakantie te willen gaan. Voor een 

dergelijke valtantleperlode is een aanzienlijke hoeveelheid vrije t i jd nodig. De 

genoemde 'vutters' en gepensioneerden dragen daar met name aan bij . 



caravan en op één bestemming blijven in geval van een appartementsvakantie. 

Echter, het l i jk t niet onaannemelijk te stellen dat voor een grote groep mensen 

subsititutie tussen een caravanvakantie of een appartementsvakantie alhoewel 

niet volkomen toch zeker mogelijk is. 

In dit artikel is niet getracht de verschillen tussen de Europese landen i n 

populariteit van de caravan te verklaren. ïlooguit kan men veronderstellen, dat 

men in andere landen vanwege culturele en klimatologische invloeden de 

caravan wellicht minder ziet als alternatief ofwel als substituut. Economische 

voordelen kunnen die culturele overwegingen waarschijnlijk niet compenseren. 

Al met al kan men stellen, dat ln het Nederlandse keuzegedrag met 

betrekking tot de vakantievorm voor de buitenlandse vakanties 

vakantiemaximalisatie gegeven een bepaald vakantiebudget of 

kostenminimalisatie gegeven een vakantieduur een duidelijke rol l i jk t te spelen. 

De resultaten van de break-even analyse en ook de statistieken van gemiddelde 

verblijfsduur voor buitenlandse vakanties duiden op calculerend gedrag bi j de 

keuze van een logiesvorm, afgaande op de hier gepresenteerde vergelijking 

tussen een verblijf l n een appartement en een caravanvakantie. 

Hoe dan ook, als u nog op vakantie gaat en anders voor volgend jaar zomer, 

vergeet BEP niet... Prettige vakantie! 
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De Europese vervoersintegratie, in het 
bijzonder: 

Twee op te merken publicaties 

Prof. dr. mr. J.G.W. Simons' 

Een woord vooraf 

Titels dienen zo duidelijk mogelijk 

de infioud aan te geven. Dit keer, zo 

zal de lezer zich afvragen, zegt die 

echter niets over de inhoud als 

zodanig, doch slechts dat er objecten 

zijn, die blijkbaar de aandacht 

verdienen. Welnu dat is ook de 

allereerste bedoeling, daar de ene te 

behandelen publicatie, ui t een 

politieke hoek komend, ook objectieve 

waarde heeft, terwijl de tweede een 

belangwekkend onderwerp betreft. 

Beide uitgaven ontberen 

ISBN-nummers, zodat het maar de 

vraag is of ze vindbaar zullen blijven 

en voldoende bekend zullen worden. 

Daarom dan ook in deze rubriek de 

aandacht erop gevestigd. 

Het betreft in de eerste plaats een 

van origine Duitstalige maar ook in 

het Engels vertaalde en op het eerste 

zicht brochureachtige uitgave van de 

fractie van de Europese Volkspartij 

(EVP) i n het Europese Parlement over 

het Europese Vervoersbeleid, 

geschreven door G . Jarembowski, en 

ln de tweede plaats een tweetalig 

(Engels/Frans) boekwerk over de 

veiligheid op de weg van P.A.M. 

Cornelissen, rapporteur over dit 

onderwerp i n het Europese Parlement. 

Zoals gebruikelijk gaat de volgende 

paragraaf op het titelonderwerp ln; we 

vervolgen dit woord vooraf met enige 

actualiteiten. 

We besloten het vorige 'woord 

vooraf met een opmerking over de 

uitbreiding van de Unie. Op 30 maart 

1998 nu zijn de besluiten van de Raad 

gepubliceerd^ inzake de beginselen, 

prioriteiten, tussentijdse 

doelstellingen en voorwaarden van het 

partnerschap voor toetreding van de 

Baltische, Midden-Europese en 

Oostelijke Balkanstaten. Tot deze 

partnerschappen voor toetreding is 

daarop door de Commissie, na 

raadpleging van het desbetreffende 

land, besloten.^ 

De al eerder met deze landen 

gesloten Europaovereenkomsten 

worden hierdoor aangevuld met een 

instrument dat a ls^spi l van de 

versterkte pretoetredingsstrategie® ' 

wordt omschreven. Het is een kader 

voor een aantal beleidsinstrumenten 

om kandidaat-landen te helpen bij de 

voorbereiding op het lidmaatschap. 

Immers, de zogenaamde criteria van 

Kopenhagen (democratie, rechtsstaat, 

mensenrechten, 

minderhedenbescherming, 

functionerende markteconomie 

bestand tegen concurrentiedruk en 

marktkrachten alsmede het aan de 

verplichtingen [acquis 

communautaire] daadwerkelijk 

kunnen voldoen) halen nog geen van 

deze landen. Korte en middellange 

termijnprioriteiten en 

tussendoelstelllngen zijn in deze 

besluiten opgenomen; het vervoer 

onder de categorie middellange 

termijn en dat voor ieder land 

verschillend. Bij de een ligt meer de 

nadruk op het spoorvervoer, bij de 

ander op het wegvervoer, alles nader 

gedetailleerd, maar de 

gemeenschappelijke noemer is 'de 

noodzakelijke investeringen voor de 
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Commissie (CCR), die overigens met 

een nieuwe secretaris-generaal Jean 

Marie Woerling, oud-president van de 

administratieve rechtbank in 

Straatsburg, de toekomst Ingaat. 

(Volgende keer, over vier jaar, toch 

maar eens iemand ui t de Benelux). 

Dit orgaan stond aan de basis van een 

colloquium over de markt- en 

capaciteitsontwikkeling in de Rijn- en 

binnenvaart. Modernisering en 

aanpassing aan de vraag was de 

boodschap, ook bij het huidige 

evenwicht tussen vraag en aanbod -

de Rijnvaart steeg l n 1997 met 9,5% 

(vervoersvolume) - en de relatief 

gunstige vooruitzichten op langere 

termijn. De CCR zelf is van mening 

dat de structurele 

saneringsmaatregelen geleidelijk 

zouden moeten worden afgebouwd, 

waarvoor wel een crisismechanisme 

zou kunnen komen als het 

desbetreffende onderzoek, samen met 

de Europese Commissie, dat 

rechtvaardigt. 

De eerste van twee opmerkelijke 

publicaties 

Deze heeft als titel 'The European 

Transport Policy; Assessment of 

current situation and prospects for the 

fixture' en is geschreven door dr. Georg 

Jarembowski woordvoeder van de 

Transportgroep van de EVP- fractie i n 

het Europees Parlement, welke fractie 

i n 1998 dit werk heeft uitgegeven. 

Opmerkelijk omdat de zo compacte, 

maar desalniettemin toch nog alle 

aspecten behandelende samenvatting 

van het Europese vervoersbeleid tot 

februari 1998 aanvankelijk 

geschreven is ter Informatie van de 

parlementsleden op de 

EVP-fractiestudiedagen ln mei te 

Berlijn. Deze 'folder' zoals die i n het 

voorwoord nog wordt genoemd, is l n 

mi jn ogen uitgegroeid tot hé t nieuwe 

handige naslagwerk over het beleid. 

Met enkele krachtige zinnen wordt 

een aspect neergezet; de bijbehorende 

voetnoten geven de vindplaatsen aan 

of venvijzen naar diepergaande 

documenten of studies. Daarmee 

houdt het nog niet op. De bijlagen, 

alleen i n het Duits afgedrukt, 

bevatten de coördinaten van vele 

verordeningen, richtlijnen, 

beschikkingen en ad\'lezen, maar ook 

bijvoorbeeld de wettelijke akten met 

betrekking tot toetredingen, 

multilaterale samenwerking, 

verdragen met derde landen en zelfs 

de zomertijdbeslulten. Jammer dat 

hier ook niet aan een 'blokje' voor 

uitspraken van het Hof is gedacht, n u 

moeten deze in de tekst zelf 

teruggevonden worden. 

Overigens - en daarmee komt de 

verwachting, in de vorige rubrieken 

uitgesproken, uit - wordt de nieuwe 

nummering van de verdragsartikelen 

in de tekst overal al consequent 

gebruikt; dus voor de Vervoerstitel 

(artikel 70 - 80) en Trans-Europese 

Netwerken (TEN's; artikel 154 - 156), 

maar ook voor de algemene beginselen 

Vcm de Verdragen (voor een 

opsomming, zie de Europa-rubriek i n 

n r 1/98 van dit Tijdschrift). 

Op de compacte manier als boven 

reeds aangeduid, worden behandeld: 

de basisbeginselen van een 

vervoersbeleid 

De aanvankelijke weerstand en de 

eerste voorstellen komen tot hun 

recht, maar ook het Incidentele 

karakter ervan. Het verbaast niet dat 

het nalatigheidanest, geïnitieerd door 

het Parlement, terecht een prominente 

plaats krijgt. Het wettelijke kader, 

staatssteun en mededinging, 

veiligheid, TEN's, maar ook de 

verhouding tot derde landen laijgen in 

dit hoofdstuk hun plaats. 
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^ Resolutie over in voetnoot 4 

genoemde mededeling, 

document PE 2 6 7 . 8 6 6 / 4 5 , 11 

maart 1998. 

miljoen). Het bl i j f t een veel te hoog 

niveau; elke aandacht voor het 

bevorderen van de veiligheid is dan 

ook toe te Juichen. Deze rubriek 

draagt met deze bespreking zijn 

steentje daartoe bi j , temeer daar bleek 

dat het onderwerp als zodanig nog 

niet ln deze kolommen apart 

behandeld is. De volgende keer, tenzij 

de actualiteit andere prioriteiten stelt, 

gaan we op dit onderwerp door met de 

bovengenoemde 

Commissiemededeling met een 

actieprogramma, dat u i t drie 

elementen bestaat. Deze zijn: het 

verzamelen en verspreiden van 

informatie en ervaring, met name door 

uitbreiding van (de input van) het 

Europeese Informatiesysteem voor 

verkeersveiligheid; een gezamenlijke 

actie tegen alcohol, drugs en bepaalde 

medicijnen in het verkeer en helderder 

Informatie over de 

veiligheidsvoorzieningen van nieuwe 

auto's. Ook betrekken we bij de 

bespreking de reactie van het 

Parlement met zijn resolutie^. 

De Transportministerraad van 

Juni zegt weliswaar in grote lijnen 

aklroord te gaan met deze mededeling, 

maar kwam op basis van een 

voorzittersnota over de vervoers- en 

verkeersveiligheid niet verder dan het 

verzoek aan de Europese Commissie 

om op gezette tijden, puttend ui t de 

informatie van de lidstaten, een 

verslag over de vervoers- en 

verkeersveiligheid voor te leggen, 

zodat kan worden geëvEÜueerd welke 

vooruitgang is geboekt, hoe 

doeltreffend de maatregelen zijn en op 

welke aspecten toekomstige 

activiteiten het beste kunnen worden 

toegespitst. 

Maar voor nu, genoeg plaats 

Ingeruimd voor hé t boek over de 

wegverkeersveillgheid. Het boek heeft 

om verschillende redenen aparte 

waarde. Er is bij mi jn weten in 

Europa voor het eerst een geheel aan 

dit specifieke onderwerp gewijd boek. 

Het bevat door het volgen van de 

opzet van de conferentie een keur aan 

deskundige uiteenzettingen en 

interventies; nadeel Is wel dat het 

daardoor het overzicht, een Index en 

een literatuurlijst mist. Van de andere 

kant laat het wel zien hoe met de 

materie geworsteld wordt, ondanks de 

vele initiatieven die in het verleden 

zijn genomen. Tenslotte mag in deze 

vermelding niet ontbreken dat de, 

naar lezerskeuze, 207 (Engelse) c.q. 

gelijkluidende 230 (Franse) bladzijden 

vlot lezen, mede door een makkelijke 

druk en lay-out. 

Een vi j f ta l openingsredenaars -

leiders van het Europese Parlement, 

de Europese Commissie en een 

tweetal Europese maatschappelijke 

veiligheidsorganisaties alsmede de 

rapporteur Cornelissen - gevolgd door 

een discussie, geven allereerst een 

beeld van de problematiek en, zij het 

niet systematisch, een globale stand 

van zaken en beleidsplannen. Vla een 

drietal 'ronde fjifels' - de rol van het 

menselijk gedrag; de rol van alcohol, 

drugs en medicijnen; de rol van 

verbeterde infrastructuur en 

voertuigen - komt er, hoe paradoxaal 

ook, door de 20 sprekers l i j n ln. Een 

waterval van initiatieven horen de 

deelnemers - waaronder de Koning 

van België en een lid van het 

Nederlands Koninklijk Huis, zij het 

deze laatste i n zijn functie van 

Voorzitter van de Internationale 

Verkeersveiligheid Associatie - eerst 

aan en de deelnemers laten zich 

daarna - volgens het letterlijk 

weergegeven debat - duchtig horen. 

We noemen hier slechts enkele 

initiatieven bij wijze van voorbeeld. 
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Overheidsuitgaven wegen groeien gestaag 

M 
X 
O 

H 

i 

E.N. Verburg 

Het wegennet kostte de overheid 

ln 1995 8,5 miljard gulden. Voor 

vaarwegen was nog eens 0,9 miljard 

gulden nodig. Dit betekende zowel 

voor wegen als voor vaarwegen een 

stijging met 4 procent ten opzichte 

van 1994. Met 5,1 miljard gulden 

leverden de gemeenten de grootste 

bijdrage aan het wegbeheer. Het Rijk 

kwam met 2,1 miljard gulden op de 

tweede plaats. Van de 8,5 miljard 

gulden werd 3,3 miljard gulden 

besteed aan investeringen in wegen. 

Dat is ongeveer evenveel als l n 1994. 

De kosten voor onderhoud en 

exploitatie en de lasten van rente en 

afschrijving namen toe. 

Wegbeheer een overheidstaak 

Voor het binnenlands en 

grensoverschrijdend vervoer van 

personen en goederen is i n Nederland 

een fijnmazig net van wegen en 

vaarwegen voorhanden. Door de groei 

van de bevolking en van de welvaart 

neemt ook de mobiliteit toe. Om de 

groeiende vervoersstroom het hoofd te 

bieden wordt het wegennet 

voortdurend uitgebreid. Niet alleen de 

aanleg van nieuwe wegen, maar ook 

bijvoorbeeld verbreding van bestaande 

wegen, de reconstructie van 

knooppunten en de aanleg van 

tunnels vergen forse investeringen. 

Daarnaast dienen de bestaande wegen 

geregeld onderhouden te worden om 

ln goede staat te blijven. In 

tegenstelling tot spoorwegen en 

luchthavens, waar het beheer voor 

een belangrijk deel in handen van 

bedrijven is gelegd, vormt de zorg voor 

het (vaar-)wegennet meestal 

rechtstreeks een taalt van de overheid. 

Of beter gezegd: overheden, want ln 

Nederland vindt het wegbeheer voor 

een groot deel decentraal plaats. 

Verschillende beheerders voor 

verschillende wegen 

De gemeenten beheren talrijke 

wegen, straten en pleinen, zowel 

binnen als bulten de bebouwde kom. 

Meestal zijn zij ook verantwoordelijk 

voor aanleg van wegen naar en i n 

nieuwe woonwijken en 

bedrijfsterreinen. Gemeenten zi jn dan 

ook veruit de grootste wegbeheerder. 

Van de ruim 113 000 kilometer 

verharde weg die ons land eind 1995 

telde kwam meer dan 96 000 

kilometer voor rekening van de 

gemeenten. Dit kostte de gemeenten 

ln 1995 ru im 5 miljard gulden. Het 

Id jk is een goede tweede. Voor het net 

van rijkswegen, waaronder ongeveer 

2200 kilometer autosnelweg, werd i n 

dat jaar 2 miljard gulden uitgegeven. 

De provincies verzorgen een 

Interlokaal wegennet. Daarnaast is er 

van oudsher een aantal 

waterschappen die wegen in beheer 

hebben. Hoewel het aantal 

wegbeherende waterschappen de 

laatste jaren is afgenomen spelen zij 

met name m het westen van het land 

nog een rol van enige betekenis. Tot 

de wegen worden ook de verbindende 

bruggen, tunnels en veren gerekend. 

Voor het beheer hiervan bestaan vaak 

afzonderlijke lichamen. Samen met de 

resterende wegschappen vormen zij de 

categorie overige wegbeheerders. 

Investeringen op hetzelfde peil 

De laatste jaren Heten een 

behoorlijke groei zien van de 

investeringen in landwegen. Vooral de 

Investeringen in rijkswegen kwamen 

m 1993 en 1994 op een steeds hoger 
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T a b e l 1 

S p e c i f i c a t i e v a n d e u i t g a v e n v o o r l a n d w e g e n p e r w e g b e h e e r d e r 

S p e c i f i c a t i o n o f e x p e n d i t u r e o n r o o d s b y c o n t r o l l i n g a u t h o r i t y 

W e g b e h e e r d e r s T o t a a l 

P r o -

R i j k v i n c i e s 

G e m e e n 

t e n 

W a t e r 

s c h a p p e n 

O v e r i g e 

W e g b e h . 

T o t a a l 

min gid 
Investeringen 1985 678 261 1707 34 44 2 7 2 4 

1990 884 248 1674 36 13 2 8 5 6 
1992 836 254 1795 44 13 2 9 4 2 
1993 926 244 1843 28 4 3045 
1994 1118 241 1885 19 20 3 2 7 6 
1995 1144 230 1870 19 20 3 2 8 4 

Onderhoud 1985 653 253 1736 49 58 2 7 4 9 
1990 873 298 1748 68 55 3032 
1992 911 305 1923 75 61 3275 
1993 875 362 2013 61 50 3361 
1994 895 381 2151 59 65 3551 
1995 916 394 2280 73 63 3 7 2 6 

Kapitaallasten'' 1985 379 777 39 3 5 1230 
1990 382 725 41 34 1182 
1992 438 785 45 3 7 1305 
1993 479 824 4 0 33 1376 
1994 377 867 41 33 1318 
1995 4 4 0 980 35 32 1487 

Totaal 1985 1331 893 4 2 2 0 122 137 6703 
1990 1757 919 4 1 4 7 145 102 7 0 7 0 
1992 1747 9 9 7 4503 165 110 7522 
1993 1801 1085 4 6 8 0 129 87 7782 
1994 2013 999 4903 119 102 8136 
1995 2060 1064 5 1 3 0 128 115 8 4 9 7 

1) Bij het Rijk worden over de investeringen geen kapitaallasten berekend 

Bron: CBS 
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Technologische innovaties in verkeer en 
vervoer 

Prof. drs. CJ . Ruijgrok' 

H. Geerlings, T o w a r d s S u s t a i n a b i l i t y 

o f T e c h n o l o g i c a l I n n o v a t i o n s in 

T r a n s p o r t 

I n dit proefschrift, waarop 

Geerlings in 1997 promoveerde aan 

de Vrije Universiteit van Amsterdam, 

geeft de auteur een zeer omvattende 

beschrij\ang van de relatie tussen 

duurzame ontwikkeling, transport en 

technologie alsmede van de rol van de 

overheid daarbij. Behalve een 

theoretische uiteenzetting hoe deze 

relatie idealiter kan worden 

vormgegeven, wordt een tweetal 

voorbeelden gegeven waarbij de 

werking van dit theoretische model 

aanschouwelijk wordt gemaakt en op 

basis waarvan de theorie (partieel) 

kan worden getoetst. Die partialiteit 

komt voort u i t het feit dat m de 

beschreven cases de partijen zich niet 

strikt hebben gehouden aan de 

spelregels van het theoretische model: 

het zogenaamde 'Window of 

Technological Opportunity': een soort 

algemene handleiding voor overheden 

om op gestructureerde wijze een 

strategie voor duurzame 

technologische innovaties te bereiken. 

De bewijsvoering van de juistheid van 

de theorie wordt dus niet met 

empirische cases aangetoond, veeleer 

wordt aangegeven dat de praktijk 

vaak wat gecompliceerder is dan de 

theorie en dat er specifieke redenen 

kunnen zijn waarom overheden niet 

volledig rationeel handelen. In het 

geval van de Magiev technologie 

(hogesnelheid zweeftrein) zijn door de 

betreffende overheden (Japan en 

Duitsland) risico's bewust 

optimistisch beoordeeld vanwege het 

potentieel competitieve voordeel dat 

men met de technologie dacht te 

kunnen behalen. In het geval van de 

brandstofceltechnologie is meer van 

een onderbouwde strategie sprake 

(met name in de VS, i n mindere mate 

in de EU), ook omdat deze 

technologietoepassing er een is die 

meer een 'technology pull ' dan een 

'technology push' karakter draagt (en 

de laatste is van nature risicovoller). 

De conclusie van deze 'ex post' 

evaluatie van een voornamelijk op 

literatuurstudie gebaseerde theorie 

leidt dan ook tot de (voor sommigen 

mogelijk teleurstellende) conclusie dat 

hiermee alleen een basis is gelegd 

voor een ex-ante aanpak voor een op 

duurzaamheid gericht 

technologiebeleid l n de 

transportsector. Een echte beproefde 

handleiding voor zo'n beleid is dus 

nog niet gemaakt. Ik vrees zelfs dat 

dit altijd een utopie zal blijken te zi jn 

al was het alleen al door de 

conflicterende belangen van 

verschillende overheidsinstanties (die 

met elkaar concurreren op 

verschillende deelterreinen en 

verschillende territoria) en door de 

verschillende inzichten en 

risico-inschattingen door de 

betrokken partijen. De waarde van het 

proefschrift zit hem niet zozeer i n het 

geven van beproefde oplossingen als 

wel het geven van helder inzicht welke 

aspecten bij het voeren van zo'n beleid 

aan de orde kunnen komen. Zowel 

voor diegenen die zich bezig houden 

met duurzaam transportbeleid als 

voor meer algemeen ge'interesseerde 

bestuurskundigen is dit proefschrift 

een aan te bevelen bron. 
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Probièmes de l'lnfrastrucfure des Transports 

Honderd Jaren Akte von Mannheim 
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Tweede Nationale Luchthaven 
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