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1.2  Analysekader

Probleemschets
De Raad moet – na literatuuronderzoek en gesprekken met deskundigen –
vaststellen dat veel van de technologische potentie in de praktijk nog
steeds onbenut blijft. Op het terrein van verkeer en vervoer vindt 
weliswaar wereldwijd veel research and development (R&D) plaats, 
maar echte doorbraken door systeeminnovaties blijven uit. De Raad 
ziet hiervoor de volgende oorzaken: 
• de inzet van technologie is versnipperd, ook in financieel opzicht;
• er is te weinig aandacht voor het proces naar implementatie van

nieuwe technologieën;
• de nadruk ligt te sterk op de optimalisatie van de huidige techno-

logieën.

Dat echte doorbraken uitblijven, werd al geconstateerd in de nota van
Verkeer en Waterstaat Technologiebeleid in verkeer en vervoer – samen 
werken aan innovatie (1997). Uit de consultatierondes concluderen de
opstellers dat bedrijfsleven en onderzoekswereld bijzonder ontevreden
zijn over de rol die de overheid speelt bij het innovatieproces. Zo vinden
zij het beleid inconsistent, ontbreekt volgens hen een duidelijke visie en 
is het voor bedrijven onaantrekkelijk te investeren in vernieuwingen.
Daarom pleiten de opstellers van de nota voor:
• een visie van het ministerie van V&W op het toekomstig verkeer- en

vervoerssysteem, te ontwikkelen in samenwerking met andere departe-
menten;

• een praktische vertaling van deze visie in concepten voor verkeer en
vervoer, te ontwikkelen in samenwerking met het bedrijfsleven en de
onderzoekswereld. Tot die concepten behoren tele-activiteiten, geïnte-
greerd ketenvervoer van goederen (waaronder overslagknooppunten,
ondergronds transport en automatische voertuiggeleiding), geïnte-
greerd ketenvervoer van personen (waaronder systemen voor 
dynamisch verkeersmanagement en dynamische reisinformatie), 
aandrijving en brandstof.

Ondanks deze heldere beleidsaanbevelingen is de nota een stille dood
gestorven. Diverse partijen wijten dit met name aan het gebrek aan eens-
gezindheid binnen V&W over de vraag welke rol de overheid moet ver-
vullen in het technologiebeleid voor verkeer en vervoer. Die overheidsrol
in innovatieprocessen was al langer onderwerp van discussie (zie ook het
advies van de Raad voor verkeer en waterstaat Meer markt, andere over-
heid, 2000). Het klassieke sturingsmodel van de overheid, dat gericht is
op een top-downaansturing van doelen en middelen, is ineffectief geble-
ken. Doorslaan naar de andere kant – het geheel overlaten aan de markt –
lijkt echter ook geen oplossing. We laveren dan ook nog steeds tussen:
• een overheid die, top-down, een actieve, stimulerende rol vervult bij

technologische vernieuwing;
• een overheid die zich terughoudend opstelt en het aanjagen vooral aan

de markt overlaat. 

ORKESTREREN OP MAAT

5 Raad voor verkeer en waterstaat 

1.  Visie op technologische vernieuwing

1.1  Aanleiding voor dit advies
Technologie wordt vaak beschouwd als een belangrijke aanjager van 
vernieuwingsprocessen die onze welvaart kunnen vergroten en tegelijker-
tijd maatschappelijke problemen kunnen helpen oplossen. Deze hoog-
gespannen verwachtingen zijn echter alleen waar te maken wanneer die
technologie effectief wordt ingezet. Bedrijfsleven, onderzoekswereld,
gebruikers en overheid moeten zich daar gezamenlijk sterk voor maken.
De overheid, en dus ook het ministerie van Verkeer en Waterstaat
(V&W), vervult hierin een belangrijke rol. Onduidelijk is echter hoe die
rol moet worden ingevuld op de verschillende beleidsterreinen van V&W.
Dit was voor het ministerie aanleiding de Raad voor verkeer en waterstaat
de volgende vragen voor te leggen:
• Wat kan een verstandige interventiestrategie van de (Nederlandse)

overheid zijn om technologische vernieuwing tot stand te brengen, 
in het bijzonder in de sector verkeer en vervoer?

• Kan en moet zij als stimulator optreden? 
• Moeten juist op een Europees of op mondiaal niveau initiatieven 

ontplooid worden?
• Hoe kunnen markt en overheid samenwerken? 

Dit advies geeft een eerste, verkennend antwoord op deze vragen. 
Het biedt bouwstenen voor de uitvoering van het NVVP, het Nationaal
Verkeers- en Vervoersplan, waarin aan technologie een belangrijke rol is
toebedacht. Centraal in dit advies staat hoe het ministerie de ontwikke-
ling van veelbelovende technologieën kan stimuleren en hoe zij de toe-
passing in de praktijk kan bevorderen. De Raad geeft dus niet aan welke
technologieën dat zouden moeten zijn. Ook gaat de Raad niet in op de
rol die andere partijen dan de overheid kunnen vervullen. Desgewenst
kan de Raad zijn visie nader uitwerken in een vervolgadvies.

De Raad heeft ervoor gekozen de gestelde vragen te beantwoorden aan de
hand van het mobiliteitsvraagstuk. De verwachting is echter dat de aan-
bevelingen ook van toepassing zullen zijn op andere beleidsterreinen van
V&W. De vraagstelling van dit advies luidt daarom:

Welke rol kan de overheid – in het bijzonder het ministerie van Verkeer en

Waterstaat – vervullen bij het stimuleren van een effectieve inzet van technolo-

gie om de beleidsdoelstellingen te realiseren?

In dit hoofdstuk schetst de Raad eerst het analysekader van het proces van
technologische vernieuwing. Vervolgens formuleert de Raad de rol van
V&W in dit proces. Deze visie op technologische vernieuwing illustreert
de Raad in hoofdstuk 2 aan de hand van het mobiliteitsvraagstuk.
Hoofdstuk 3 geeft de samenvatting en aanbevelingen. 
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1.3  De orkestrerende rol van Verkeer en Waterstaat
De overheid moet dit proces van technologische vernieuwing orkestreren
te midden van een veelheid van spelers. Dit betekent volgens de Raad
voor V&W het volgende:
• zij moet een goed beeld hebben van de spelers, hun rollen, belangen en 

bijdragen;
• zij moet het gehele proces van inventie tot marktintroductie overzien;
• zij moet sturing geven waar dit nodig is, maar aan de individuele 

spelers overlaten wat kan;
• zij moet relevante internationale ontwikkelingen volgen en inschatten

wat het internationale effect van technologische vernieuwing in
Nederland kan zijn.

Zo creëert zij het speelveld waarop elke speler zijn partij meeblaast. 
Voor elk probleemgebied ligt het complex van factoren en spelers weer
anders. Daarom moet de overheid orkestreren op maat.

Dit systematisch orkestreren van het proces van technologieontwikkeling
vormt echter de zwakke stee in het huidige technologiebeleid van V&W.
Dit leidt ertoe dat het ministerie onvoldoende de vruchten plukt van
technologische vernieuwingen. De Raad adviseert V&W daarom dit 
proces via de volgende stappen in te vullen:
• een visie en doelstellingen voor een specifiek beleidsvraagstuk 

formuleren;
• technologieontwikkeling stimuleren en benutten;
• de juiste mix aan beleidsmaatregelen kiezen.
Deze systematische aanpak en de wijze van uitwerking vormen de 
vernieuwing die nodig is voor een effectief technologiebeleid.

Stap 1: Een visie en doelstellingen voor een specifiek beleidsvraagstuk
formuleren

Technologische vernieuwing is het resultaat van een complex interactie-
proces tussen overheid, markt, onderzoeksinstellingen en gebruikers.
Welke technologische opties worden ontwikkeld en uitgeprobeerd, is
sterk afhankelijk van de maatschappelijke vraag hiernaar: hoe duidelijker
de vraag vanuit de maatschappij, des te sterker voelen onderzoekswereld
en marktpartijen de noodzaak naar oplossingen te zoeken. 
Met andere woorden: de maatschappij -en dus de overheid- kan richting
geven aan technologische vernieuwing door specifiek aan te geven welke
problemen zij opgelost wil zien. 

Daarom is het van belang dat de overheid in samenspraak met de betrok-
ken maatschappelijke partijen:
• een heldere visie formuleert op een bepaald maatschappelijk probleem;
• duidelijke beleidskeuzes maakt;
• deze keuzes concretiseert in doelstellingen voor korte en langere termijn.

Stap 2: Technologieontwikkeling stimuleren en benutten
De overheid heeft nu bepaald voor wélke vraagstukken zij technologische
oplossingen zoekt. Vanuit de geformuleerde visie kan zij gericht vragen
uitzetten in de R&D-wereld. Hoe kan deze stimulering  zo effectief
mogelijk zijn in het complexe netwerk met vele spelers?
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De gulden mix
De overheid moet een tussenweg zien te vinden: in de ideale situatie laat
zij over aan de markt wat kan en stuurt zij wat moet. Het gaat er daarbij
niet om wie het primaat heeft in de ontwikkeling en toepassing van tech-
nologie: de overheid of de markt. Het gaat er wél om dat overheid, markt,
kennisinstellingen, gebruikers en de maatschappij optimaal samenwerken
om tot een effectief technologiebeleid te komen. 

Welke rol moet de overheid, met name V&W, spelen in dit proces van
technologieontwikkeling en –implementatie? Volgens de Raad is er niet
sprake van één rol, maar van diverse rollen. Een effectief technologiebe-
leid houdt rekening met deze diversiteit. Wat wanneer de beste rol is,
hangt allereerst af van het probleemgebied in kwestie. Het stimuleren van
technologische vernieuwing is in dit opzicht altijd maatwerk. Zo heeft de
overheid bij het terugdringen van de CO2-uitstoot door verkeer en ver-
voer een andere rol dan bij het bevorderen van ondergronds transport. 
In het eerste geval gaat het vooral om normstellingen in internationaal
kader, en in het tweede om het stimuleren van lokale initiatieven en
investeren in samenwerking met het bedrijfsleven.

Naast het probleemgebied bepaalt het stadium waarin het proces van
technologieontwikkeling zich bevindt, welke rol de overheid moet spelen.
Gaat het om bevorderen van kennisontwikkeling, stimuleren van experi-
menten of om ondersteunen van marktintroductie?

Bevorderen kennisontwikkeling
Kennisontwikkeling kent grofweg twee fasen: de idee- en exploratiefase
en de R&D-fase. In de eerste fase moet de overheid creatieve ruimte 
bieden voor het onderzoeken van uiteenlopende technologische opties.
Sterke inhoudelijke bemoeienis van de overheid werkt al snel contra-
productief. De nadruk ligt hier op het fundamentele onderzoek.
Vervolgens moet zij in de R&D-fase in samenspraak met betrokkenen
prioriteiten durven stellen: welke technologische opties zijn het meest
kansrijk? De geselecteerde opties dienen nader onderzocht te worden.

Stimuleren experimenten
Kansrijke technologische opties die in de R&D-fase zijn uitgewerkt, 
zullen vaak door experimenten in de praktijk uitgetest moeten worden.
Van belang is tijdens het uitvoeren van experimenten het proces goed 
te overzien, zowel in technische als in sociaal-wetenschappelijke zin. 
De rol van de overheid is deze experimenten te stimuleren en te monitoren.

Ondersteunen marktintroductie
Wanneer de ontwikkelde technologie marktrijp is moet inzicht ontstaan
in de voorwaarden waaronder marktintroductie succesvol kan verlopen
en in de bijdrage die de verschillende maatschappelijke partijen (waaron-
der de overheid) daaraan kunnen leveren. In deze fase moet de overheid
belemmeringen voor grootschalige implementatie helpen wegnemen,
door de juiste mix in te zetten van uiteenlopende beleidsinstrumenten
(zoals juridische, economische, sociale en mogelijk ook financiële 
instrumenten).
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Stap 3: De juiste mix aan beleidsmaatregelen kiezen
Tot slot zet V&W beleidsinstrumenten in om de gewenste technologie-
ontwikkeling te bevorderen of in sommige gevallen zelfs te forceren, met
als uiteindelijk doel succesvolle technologieën te gebruiken. Elk beleids-
vraagstuk vraagt om een specifieke mix van beleidsinstrumenten als 
wet- en regelgeving, fiscale maatregelen, voorlichting en educatie. 
Een goed gekozen inzet van deze maatregelen bevordert de gewenste
technologieontwikkeling.

Deze drie stappen zijn onderdeel van een cyclisch proces: de opgedane
kennis noodzaakt tot continue bijstelling van deze stappen. Leereffecten
vormen de insteek voor dit iteratieve proces. 

Hoe ziet deze procesaanpak er nu concreet uit? Het volgende hoofdstuk
illustreert dat aan de hand van het mobiliteitsvraagstuk.
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Processen van technologieontwikkeling waarbij de overheid is betrokken,
kunnen meestal niet zo vastomlijnd verlopen als die in het bedrijfsleven.
Het aantal betrokkenen met uiteenlopende belangen is op overheids-
terreinen immers vaak groter en de problematiek is meestal complexer.
Toch kan de overheid leren van de ervaring uit het bedrijfsleven. 
Van belang blijkt vooral heldere procedures te volgen. Verder blijkt het
zinvol bij de overgang naar elke – zorgvuldig omschreven – volgende stap
een ‘go or no go’-beslissing in te bouwen om te bepalen of de techno-
logieontwikkeling moet worden voortgezet. Kortom, een meer gestructu-
reerde aanpak kan leiden tot een effectiever technologiebeleid. 

Zo’n gestructureerde aanpak bestaat voor V&W uit drie onderdelen:

a) Kennisontwikkeling stimuleren
De financiering van het fundamentele onderzoek ligt bij de ministeries
van EZ en OC&W. De rol van V&W is die technologieën uit het funda-
mentele onderzoek te selecteren die veelbelovend zijn voor de aanpak van
V&W-problemen. V&W hoeft dit niet alleen te doen, maar kan zich
laten ondersteunen door een onafhankelijk orgaan waarin onderzoeks-
instellingen en marktpartijen vertegenwoordigd zijn. Vervolgens dient
V&W financiële ondersteuning te bieden aan de R&D-sector om de
kansrijke opties verder te onderzoeken op potentieel resultaat.

b) Experimenten ondersteunen en opschalen
Daarna moet V&W gedurende een bepaalde periode - bijvoorbeeld drie
jaar - kansrijke technologische opties door experimenten testen op hun
levensvatbaarheid in de praktijk. Aan het einde van die termijn volgt
opnieuw een ‘go or no go’-beslissing: is het zinvol de ontwikkeling te 
continueren? 

Wanneer een technologische optie succesvol blijkt, moet het ministerie
de grootschalige introductie van deze technologie stimuleren. Dit doet
V&W met name door belemmeringen weg te nemen, bijvoorbeeld 
juridische, financieel-economische of sociale.

c) Aanvullende initiatieven nemen
Ter ondersteuning van bovengenoemde punten moet V&W:
• tijdig nationale en internationale technologische ontwikkelingen

monitoren die een belangrijke rol kunnen spelen bij het realiseren van
de geformuleerde doelstellingen;

• per beleidsvraagstuk kennisnetwerken stimuleren rond specifieke 
aangrijpingspunten voor technologiebeleid;

• voorlichting geven aan potentiële gebruikers van kansrijke techno-
logieën om een snellere verspreiding en acceptatie te bevorderen.
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Hoe kan V&W zo effectief mogelijk bijdragen aan technologische ver-
nieuwing op het gebied van verkeer en vervoer? In paragraaf 1.3 intro-
duceerde de Raad hiertoe het volgende stappenplan:
• een visie en doelstellingen voor een specifiek beleidsvraagstuk 

formuleren;
• technologieontwikkeling stimuleren en benutten;
• de juiste mix van beleidsmaatregelen kiezen.

Voor elk van de drie genoemde aangrijpingspunten schetst de Raad
hierna hoe de overheid het proces van technologie-ontwikkeling voor de
mobiliteitsproblematiek kan orkestreren. Tevens wordt aangegeven op
welke schaalniveaus van het lagenmodel de technologieontwikkeling met
name aangrijpt. Deze beknopte analyse is overigens bedoeld als illustratie
en heeft niet de pretentie van volledigheid. 
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2.  Het mobiliteitsvraagstuk als voorbeeld

2.1  Aangrijpingspunten voor technologiebeleid
Mobiliteit is in Nederland een groot goed en tegelijkertijd een zorgen-
kind. De wegen slibben dicht. Het spoor kan – vooral in de spits – de
grote stroom reizigers niet aan. De kwaliteit van de leefomgeving wordt
aangetast en de veiligheid komt in het gedrang. Meer infrastructuur aan-
leggen biedt op korte termijn enig soelaas, maar leidt op langere termijn
opnieuw tot problemen, vooral door de steeds maar toenemende groei
van het aantal voertuigkilometers over de weg.

Wat is hieraan te doen? Technologische vernieuwing wordt vaak genoemd
als een van de belangrijkste oplossingen voor de problemen die fysieke
mobiliteit veroorzaakt. De Raad is van mening dat een beleid gericht op
technologische vernieuwing kan leiden tot een schoner, veiliger, comfor-
tabeler, efficiënter en meer ruimtebesparend verkeer en vervoer.
Interessante aangrijpingspunten voor technologiebeleid vindt de Raad in
dat verband:  
• alternatieven voor fysieke mobiliteit bieden;
• de bereikbaarheid verbeteren;
• de negatieve externe effecten op de leefomgeving terugdringen.

Door optimalisering van bestaande technologieën is het mogelijk op deze
drie punten al op korte termijn aanzienlijke verbeteringen te boeken. 
Dat is echter niet voldoende. Om deze lange-termijndoelen te bereiken,
dient V&W in te zetten op verdergaande vernieuwing van bestaande
technologische systemen en op de ontwikkeling van geheel nieuwe 
technologische systemen. 

De daarbij in te zetten technologie grijpt aan op verschillende niveaus van
het verkeer- en vervoerssysteem. Om dit te illustreren, maakt de Raad
gebruik van het zogenaamde lagenmodel van KPMG-BEA. Dit lagen-
model is goed bruikbaar om de rol van V&W in het proces van techno-
logische vernieuwing aan te geven. 
• In de bovenste lagen van het model, de vraagzijde, gaat het vaak om

zaken die op langere termijn spelen of effect hebben, zoals de accepta-
tie en het grootschalig gebruik van nieuwe technologieën en de bij-
behorende gedragsaanpassingen. Vooral de nationale overheid zal 
activiteiten op dit gebied in gang zetten.  

• In de middelste lagen van het model (het transportsysteem) komen
vraag en aanbod bijeen. Hier gaat het om het organiseren en koppelen
van beschikbare technieken aan de vraagkant. Ook dit speelt zich 
voornamelijk af op nationaal niveau.

• In de onderste lagen van het model, de aanbodzijde, gaat het om het
ontwikkelen van technieken voor bijvoorbeeld de vermindering van de
uitstoot van emissies door motoren. Dit vergt bij uitstek een Europese
en zelfs een internationale aanpak. 
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Stap 2: Technologieontwikkeling stimuleren en benutten
Kennisontwikkeling ondersteunen
Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van virtuele verplaatsingen,
dient het ministerie van Verkeer en Waterstaat  gedragswetenschappelijk
en sociologisch onderzoek te stimuleren. Momenteel ontbreekt het name-
lijk aan kennis om antwoord te geven op de vraag voor welke ontmoetin-
gen virtuele communicatie een alternatief is voor fysieke verplaatsing.
Zonder kennis over de drijfveren van fysieke mobiliteit is het bovendien
niet mogelijk de juiste aangrijpingspunten te vinden voor beïnvloeding
van het menselijk gedrag. 

Gedragswetenschappelijk onderzoek kan aanwijzingen geven over de
motieven van individuen om elkaar fysiek te willen ontmoeten.
Sociologisch onderzoek kan helderheid verschaffen over de wijze waarop
groepen mensen zich gedragen wanneer de benodigde virtuele technologie
als alternatief beschikbaar is. Voor dit laatste type onderzoek kan goed aan-
gesloten worden bij het experiment Kenniswijk in de regio Eindhoven,
waar breedbandinfrastructuur wordt aangelegd. Om het commercieel
interessant te maken is dit experiment weliswaar te kleinschalig, maar om
inzicht te krijgen in het gedrag van mensen is het grootschalig genoeg. 

Experimenten ondersteunen en opschalen
Experimenten zijn vaak zeer kostbaar. Toch leveren ze meestal nuttige
informatie op. Daarom mag onvoldoende geld voor experimenten geen
belemmering zijn. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft  de taak
de voorwaarden te creëren om de opgedane kennis toe te passen, onder
andere door experimenten op te zetten zoals Kenniswijk (zie ook het
advies van de Raad voor verkeer en waterstaat Nederland, let op uw saeck,
1999). Wanneer dit experiment succesvol blijkt is het tevens de taak van
de overheid – met name V&W – grootschalige introductie van breed-
bandinfrastructuur mogelijk te maken door bijvoorbeeld juridische
belemmeringen weg te nemen. Op deze taak moet het ministerie zich 
terdege voorbereiden. 

Vermeldenswaard in dit verband is het vergelijkbare zij het kleinschaliger
initiatief van een woningbouwcorporatie in Amsterdam. Gezien het 
gezamenlijk woningbezit van dergelijke corporaties – circa een derde van
de woningvoorraad in Nederland – kan het experiment Kenniswijk via
deze instituties aanzienlijk breder worden.

Aanvullende initiatieven nemen
Tot slot is van belang dat de overheid:
• (internationale) technologische ontwikkelingen op het gebied van

informatie- en communicatietechnologie monitort;
• kennisnetwerken op dit gebied stimuleert;
• voorlichtingsactiviteiten opzet. 

Stap 3: De juiste beleidsmix aan beleidsmaatregelen kiezen
Welke andere beleidsmaatregelen zijn nodig om alternatieven (zoals ICT)
te kunnen aanbieden voor bepaalde vormen van fysieke mobiliteit? 
Te denken valt onder meer aan prijsbeleid en uitbreiding van de voorzie-
ningen en mogelijkheden voor thuiswerken of voor woonplaatsgebonden
werken (satellietkantoren).
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2.2  Alternatieven voor fysieke mobiliteit bieden

Stap 1: Een visie en doelstellingen formuleren 
Problematiek
Belangrijk kenmerk van het bereikbaarheidsprobleem is de behoefte van
mensen om zich te verplaatsen en goederen te transporteren. Tot nu toe
deed V&W geen onderzoek naar de dieperliggende drijfveren van de
mobiliteit; zij richtte haar aandacht vooral op beheersing van de groei van
de mobiliteit. De Raad is echter van mening dat V&W wel inzicht moet
hebben in de oorzaken van de gegroeide behoefte aan mobiliteit. Met die
inzichten kan zij namelijk zoeken naar alternatieve mogelijkheden om
aan die behoefte te voldoen. Dankzij de opkomst van nieuwe techno-
logieën op het terrein van communicatie en informatieoverdracht is 
er immers ook een alternatief: bepaalde verplaatsingen van personen 
kunnen 'virtueel' plaatsvinden. De overheid kan deze alternatieven en 
de ontwikkeling van de daarbij in te zetten technologie stimuleren. 

Ook in het goederenvervoer zijn alternatieven voor fysiek transport moge-
lijk, onder meer door transportpreventie. Naast ICT (informatie- en com-
municatietechnologie) zijn hierbij onder andere van belang herontwerp
van producten en beperking van verplaatsing van lucht en vloeistof in 
goederen (zie ook het advies van de Raad over het goederenvervoer, 1998). 

Het stimuleren van een andere invulling van de mobiliteitsbehoefte grijpt
aan op de twee hoogste niveaus van het lagenmodel van KPMG-BEA, 
het sociaal-economisch en het ruimtelijk systeem (het culturele niveau).
Een dergelijke stimulering heeft weliswaar een lange aanpassingstijd
nodig, maar eenmaal bereikt, leidt het tot een blijvende gedragsverande-
ring. Deze benadering wordt hierna toegelicht voor het personenvervoer.

Oplossingsrichtingen
Hoe kan de overheid stimuleren dat een deel van de fysieke verplaatsin-
gen van personen virtueel gebeurt? Daartoe moet zij eerst inzicht ontwik-
kelen in de drijfveren van fysieke mobiliteit. Mensen zijn mobiel omdat
zij bepaalde behoeften willen bevredigen, variërend van bezoeken afleg-
gen tot grote reizen maken om nieuwe dingen te ontdekken. Dergelijke
gedragspatronen zijn ingesleten en dus moeilijk te veranderen. Zo is het
heel normaal elkaar fysiek te ontmoeten voor een vergadering. Gevolg:
mensen staan onvoldoende stil bij alternatieven zoals virtuele mobiliteit,
ofwel de mogelijkheid elkaar virtueel te ontmoeten.

Van alle soorten ontmoetingen (één-op-één, persoon-groep, groep-groep,
evenementen, alle zowel zakelijk als persoonlijk) komen één-op-één-ont-
moetingen het eerst in aanmerking voor ‘virtualisering’ gezien de huidige
stand van de informatie- en communicatietechnologie. Het oog-in-oog-
contact tussen twee mensen is namelijk technisch gemakkelijker te 
organiseren dan een groepsbijeenkomst. De benodigde technologie is 
de breedband. Via glasvezelinfrastructuur kunnen beeld en geluid van
studiokwaliteit over en weer worden verzonden. Zo kan een bilateraal
zakelijk overleg op afstand plaatsvinden zonder fysiek verkeer en is het
mogelijk ‘op bezoek te gaan’ bij een vriend of familielid zonder daarvoor
de deur uit te gaan. Welke specifieke één-op-één-ontmoetingen zich 
hiervoor lenen en welke niet, zou onderzocht moeten worden.

ORKESTREREN OP MAAT

12 Raad voor verkeer en waterstaat 



wegen en luchthavens zijn efficiënter te benutten door het gebruik van
moderne technieken van verkeersleiding en beveiliging. Voor voertuigen
kan dat door carpoolen, bundeling van ladingstromen en het stimuleren
van meervoudig gebruik. In veel gevallen vervult informatie- en commu-
nicatietechnologie hierbij een sleutelrol. 

Oplossingen voor de bereikbaarheidsproblematiek liggen niet alleen in de
efficiencyverhoging van afzonderlijke modaliteiten, maar vooral ook in
efficiencyverhoging van de ‘interfaces’: de schakelingen tussen verschil-
lende vervoerssystemen. Efficiënte ketenverbindingen kunnen de bereik-
baarheid immers aanzienlijk verbeteren, zeker in stedelijke gebieden. 
Dit laatste geldt met name voor multimodale knooppunten in het goede-
renvervoer in combinatie met stedelijke distributie, die ook ondergronds
kan plaatsvinden.

Er is veel technologische kennis voorhanden over knooppunten en de
verbetering van bereikbaarheid. Het probleem is echter dat die kennis
vaak niet wordt toegepast. Dit komt doordat er bij oplossingen rond
bereikbaarheid vaak veel partijen met uiteenlopende belangen betrokken
zijn en samenwerking tussen die partijen vaak moeizaam van de grond
komt, getuige bijvoorbeeld de trage ontwikkeling van stadsdistributie. 

Het is de taak van het ministerie van Verkeer en Waterstaat deze patstel-
ling te doorbreken. Het moet vanuit heldere doelstellingen de betrokken
partijen bijeenbrengen, een gemeenschappelijk belang creëren en een
besef van urgentie laten groeien. Zo kan een gedeelde visie in het veld van
spelers ontstaan die duidelijkheid verschaft over de kaders waarbinnen
gewerkt moet worden. Aan deze coördinerende rol kan het ministerie
meer invulling geven door zelf initiatieven te nemen en door zelf, waar
zinvol, het goede voorbeeld van een andere aanpak te geven. V&W kan
bijvoorbeeld als beleidsuitgangspunt hanteren dat alleen nog uitbreiding
van infrastructuur mag plaatsvinden als aan bepaalde hoge efficiency-
normen voor gebruik wordt voldaan. 

Stap 2: Technologieontwikkeling stimuleren en benutten
Kennisontwikkeling  ondersteunen 
Er vindt voldoende R&D plaats voor verbetering van de knooppunten.
De ontwikkeling van technologie hiervoor vergt echter een creatief
samenspel tussen verschillende partijen en belangen dat niet vanzelf tot
stand komt. Innovatieve projecten voor de verbetering van de bereikbaar-
heid richten zich dan ook vooral op de verbetering van de organisatie 
en niet op die van de harde technologie. Financiële ondersteuning van
kennisontwikkeling is daarom het meest zinvol in de vorm van praktijk-
projecten en experimenten. 

Experimenten ondersteunen en opschalen
De Raad verwacht veel van de ondersteuning en opschaling van experi-
menten. Deze experimenten kunnen echter nog veel meer opleveren wan-
neer de overheid meer durf zou hebben, zij inziet dat het probleem vooral
zit in de organisatie en zij bovendien lering trekt uit eerdere ervaringen
met mislukte experimenten. De Raad geeft van alle drie de voorwaarden
een voorbeeld.
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• Om mensen op de juiste gronden een keuze te laten maken tussen 
virtueel en fysiek verplaatsen, en met welke modaliteiten, is het nood-
zakelijk dat alle kosten variabel naar tijd en plaats in rekening worden
gebracht. Alleen zo is immers een goede vergelijking vooraf mogelijk.
Zoals de Raad in zijn advies NVVP: ja, mits (2000) bepleit, is de kilo-
meterheffing van deur tot deur hiervoor een adequaat instrument.

• Ook moet de overheid bijvoorbeeld tijdelijke fiscale faciliteiten bieden
voor de aanschaf van apparatuur voor thuiswerken. Verder kan zij door
wetgeving stimuleren dat vanaf nu woningen consequent worden
voorzien van de modernste telecommunicatievoorzieningen.

Kortom, V&W moet alternatieven voor fysieke verplaatsingen stimuleren, 

bijvoorbeeld in de vorm van een symmetrisch breedbandnetwerk. Naar ver-

wachting komen hiervoor als eerste een aantal een-op-een-ontmoetingen in

aanmerking. Mogelijk beperkt deze virtuele mobiliteit de groei van de fysieke

mobiliteit. 

Als onderdeel van de ontwikkeling naar virtuele mobiliteit moet het ministerie

van V&W vooral gedragswetenschappelijk en sociologisch onderzoek naar de

drijfveren van de fysieke mobiliteitsbehoeften stimuleren. Deze kennis geeft

inzicht in de aangrijpingspunten voor beïnvloeding van het menselijk gedrag 

en in de mogelijke effecten. De nadruk moet verder liggen op het ondersteunen

en opschalen van experimenten. Experimenten zoals Kenniswijk in Eindhoven 

bieden wat dit betreft mogelijkheden. Voor een succesvolle aanpak is ook een

juiste mix van beleidsmaatregelen nodig, zoals prijsbeleid, ICT-voorzieningen

voor thuiswerken en wetgeving.

2.3  De bereikbaarheid verbeteren

Stap 1: Een visie en doelstellingen formuleren
Problematiek
De vraag naar vervoersmogelijkheden van personen en goederen is groter
dan het aanbod. De bereikbaarheid van voorzieningen en activiteiten-
centra komt daardoor steeds meer in het gedrang. Dit probleem grijpt
vooral aan op het middenniveau van het lagenmodel van KPMG-BEA:
het transportsysteem. De overheid moet hier een goede afstemming van
vraag en aanbod naar vervoer stimuleren. Hoe kan zij dit doen?

Een beter gebruik van de infrastructuur maakt het mogelijk meer voertui-
gen over de bestaande infrastructuur te laten gaan. Een beter gebruik van
voertuigen maakt het mogelijk meer goederen en mensen per voertuig te
vervoeren. Deze ‘dubbele’ efficiency-slag moet het doel zijn van het tech-
nologiebeleid. Vanuit deze visie moet de overheid doelstellingen formule-
ren om de bereikbaarheid op korte en langere termijn te verbeteren. 

Oplossingsrichtingen 
Het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP) geeft al veel mogelijk-
heden om de infrastructuur efficiënter te benutten. Op korte termijn zijn
dat bijvoorbeeld toeritdosering, spitsstroken en informatievoorziening 
tijdens de rit. Op de langere termijn zijn dit bijvoorbeeld flexibele rij-
strookindeling en automatische voertuiggeleiding. Het spoor, de vaar-
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• Vaak ontbreekt de durf om bij veelbelovende of succesvolle resultaten
tot grootschalige introductie te komen. Kijk bijvoorbeeld naar de trage
voortgang van het Ondergronds Logistiek Systeem (Aalsmeer-
Schiphol). Dit is een voorbeeld van een innovatief element in een
logistiek goederennetwerk dat mogelijk een onderdeel kan worden van
een duurzaam transportsysteem. Dit project komt na jarenlange voor-
bereiding echter maar moeizaam vooruit. De overheid zou hier vanuit
een actievere betrokkenheid de voortgang een flinke impuls kunnen
geven.

• Een voorbeeld van gebrekkige organisatie is de stadsdistributie. Deze is
tot nu toe niet echt van de grond gekomen. Oorzaken? Te weinig arm-
slag om partijen bijeen te brengen, onvoldoende stimulering door de
overheid, te weinig budget en te lage inzet van menskracht. Kennelijk
is het urgentiegevoel in dit geval nog niet sterk genoeg. Juist hier zou-
den inspanningen van V&W in samenwerking met het ministerie van
Economische Zaken en regionale overheden lonen.

• Uit mislukte experimenten kan de overheid lering trekken. Een voor-
beeld hiervan is de ontwikkeling van transferia. Deze zijn blijkens de
recent uitgevoerde evaluatie (zie de brief hierover van de minister van
V&W aan de Tweede Kamer van 1 mei 2001) geen onverdeeld succes
geworden. Ze zijn meestal op ongunstig gelegen locaties gebouwd.
Verder is het gebruik vaak slechts gekoppeld aan het laatste stukje van
de totale rit. Met de ervaring van deze experimenten kan de overheid
echter zoeken naar gelijksoortige concepten, maar dan wel zo dat deze
de gebruiker veel meer aanspreken.

Aanvullende initiatieven nemen
Andere initiatieven die V&W kan nemen zijn:
• (internationale) technologische ontwikkelingen monitoren die op 

langere termijn perspectieven bieden om de doorgaande mobiliteits-
groei in goede banen te leiden;

• kennisnetwerken rond experimenten stimuleren; 
• voorlichtingsactiviteiten opzetten. 

Connekt als publiek-privaat platform voor kennisontwikkeling en 
vernieuwingen in verkeer en vervoer en Wegen naar de Toekomst als 
innovatieprogramma voor het hoofdwegennet zijn voorbeelden van 
veelbelovende initiatieven.

Stap 3: De juiste mix aan beleidsmaatregelen kiezen
Tot slot zijn specifieke beleidsmaatregelen nodig om op het gebied van
bereikbaarheid successen te boeken. Welke beleidsinstrumenten zijn 
hiervoor geschikt? Binnen V&W is er aan ideeën geen gebrek. Zo sugge-
reert het NVVP:
• prijsbeleid voeren (kilometerheffing);
• infrastructuur beter benutten;
• mobiliteitsmanagement versterken;
• vormen van regionaal vervoer beter op elkaar afstemmen;
• extra capaciteit bouwen (deels ondergronds) als desondanks knel-

punten blijven in het wegen-, water- en spoornet. 
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Het uiteindelijke streven is een ‘CO2-neutrale uitstoot’. Om dit te bevor-
deren moet de overheid CO2-reductiedoelstellingen per voertuigkilome-
ter formuleren, voor de korte en langere termijn. Maar dat is niet genoeg:
zij moet ook de ontwikkeling van technologie op de bovengenoemde
gebieden stimuleren. Waar moeten we dan aan denken?

Oplossingsrichtingen
De aanpak van CO2-uitstoot is erg complex. Allereerst heeft een techno-
logiebeleid op dit terrein alleen effect wanneer dit in een internationaal
verband wordt geformuleerd en uitgevoerd. Bovendien moeten ook
andere sectoren dan de overheid een bijdrage leveren aan de oplossing van
het probleem. Het alleen stellen van standaarden door de overheid voor
uitsluitend de transportsector is onvoldoende om het CO2-probleem aan
te pakken. 

De genoemde doorbraaktechnologieën zetten evenwel naar verwachting
pas op lange termijn zoden aan de dijk. Een voorbeeld is de brandstofcel.
Het effect van een brandstofcel is pas optimaal als deze functioneert in
een waterstofeconomie in plaats van in een economie die, zoals nu, is
gebaseerd op fossiele brandstoffen. Een dergelijke transformatie vraagt
echter om een heroriëntatie van de hele energievoorziening, naast andere
grote institutionele veranderingen. Deskundigen van het RIVM en het
ECN schatten in dat deze transformatie zeker nog enkele tientallen jaren
op zich laat wachten. Tot die tijd kan onder meer het gebruik van bio-
massa een oplossing zijn. Tegenover de gunstige gevolgen voor het terug-
dringen van de CO2-emissies staat evenwel dat het gebruik van biomassa
natuur en landschap ernstig kunnen aantasten en desastreuze effecten 
kan hebben op de zoetwatervoorrraad in delen van de wereld. De Raad
bepleit daarom prioriteit te geven aan doorbraaktechnologieën.

Stap 2: Technologieontwikkeling stimuleren en benutten
De Nederlandse overheid doet er goed aan haar R&D-beleid op het
gebied van verkeer en vervoer zo te orkestreren dat deze optimaal bij-
draagt aan de reductie van CO2-emissies. 

Kennisontwikkeling ondersteunen
Op de korte termijn is een CO2-reductie van 5 tot 10% per auto haalbaar
door technologieën als de in-car-instrumenten: de econometer, de boord-
computer en cruise control, door technologieën om bijvoorbeeld
remenergie terug te winnen en door hybride voertuigen. Het zogenaamde
reboundeffect beïnvloedt deze reducties negatief; iemand die een zuinigere
auto heeft is geneigd deze meer te gebruiken. De implementatie van
bovengenoemde technologieën vergt in de meeste gevallen nog enig ont-
wikkelingswerk. Of deze technologieën worden toegepast, hangt echter
meestal niet af van subsidiëring van dit ontwikkelingswerk: belangrijker is
of de overheid beleid maakt dat de verkeer- en vervoerssector daartoe
aanspoort of dwingt. Hiervoor dient zij adequate beleidsinstrumenten te
ontwikkelen, met name in Europees verband.

Op de langere termijn kunnen echter alleen radicale innovaties van de
voertuigen, zoals de brandstofcel aangedreven motor, tot voldoende CO2-
reductie leiden. Deze ontwikkelingen spelen zich af op Europees en inter-
nationaal niveau. Het bedrijfsleven zelf vervult hierin een sleutelrol en zal
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Waar het echter in de praktijk aan schort, is een optimale afstemming 
van deze instrumenten op kansrijke technologische vernieuwingen. 
Een dergelijke benadering vergt maatwerk en de durf om keuzes te maken.

Kortom, de bereikbaarheid is sterk te verbeteren door een efficiënter gebruik

van infrastructuur, voertuigen en knooppunten. De technologieën hiervoor zijn

aanwezig; wat ontbreekt is het urgentiegevoel dat de vele betrokken partijen

ertoe noopt die kennis toe te passen en samen aan oplossingen te werken. 

V&W moet hierbij een coördinerende rol vervullen.

V&W moet experimenten ondersteunen en deze bij succes opschalen. 

De nadruk moet daarbij liggen op kennisontwikkeling in praktijkprojecten. 

Instrumenten zijn er genoeg. V&W moet  specifieke beleidsmaatregelen 

optimaal afstemmen op de geselecteerde kansrijke technologische opties.

2.4  De negatieve externe effecten op de leefomgeving terugdringen

Stap 1: Een visie en doelstellingen formuleren
Problematiek
Het gebruik van transportmiddelen heeft vaak een negatief effect op 
de leefomgeving: emissies van schadelijke stoffen, geluidhinder, ruimte-
beslag en onveiligheid. De overheid kan deze negatieve effecten voorna-
melijk reduceren door technologieën te stimuleren die de voertuigen zelf
verbeteren. Deze reductie raakt met name aan de laagste niveaus van het
lagenmodel van KPMG-BEA: het voertuig- en componentensysteem.
Maar wat vergt dit van de overheid? Hoe kan zij hier het proces van tech-
nologieontwikkeling orkestreren? Dat wordt hieronder geïllustreerd aan
de hand van één van de volgens de Raad meest urgente problemen: de
emissies met mondiale effecten en dan met name de uitstoot van CO2.

Nederland moet grote krachtsinspanningen leveren om de doelstellingen
van Kyoto te halen: in 2010 een daling van de CO2-uitstoot met 6% ten
opzichte van 1990. Zonder maatregelen zou de CO2-uitstoot in Nederland
in die 20 jaar met ca 20 % toenemen. Deze inspanningen liggen natuurlijk
ook op het terrein van verkeer en vervoer. Door de sterke groei van de
mobiliteit in het afgelopen decennium zijn de CO2-emissies in Nederland
echter juist toegenomen; CO2-uitstoot is immers direct gekoppeld aan de
verbranding van fossiele brandstoffen. De verwachting is dat deze emissie
zonder extra beleid in 2010 ca 35% hoger is dan in 1990. Positieve resul-
taten door de inzet van zuinigere motoren wegen niet op tegen de absolute
toename door autonome groei. Dit soort incrementele technologische
innovaties zijn dus geen duurzame oplossing voor het CO2-probleem.

De ontwikkeling van nieuwe doorbraaktechnologieën biedt daarentegen
wel kansen. De drie belangrijkste gebieden waarop een doorbraak kan
plaatsvinden, zijn:
• nieuwe motorconcepten zoals de keramische motor en een andere 

ontsteking;
• alternatieve brandstoffen zoals methanol, ethanol en waterstof;
• de combinatie vormgeving/materiaalgebruik (lichte en recyclebare

materialen). 
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daarom naar verwachting het voortouw nemen in de ontwikkeling van
deze nieuwe technologieën in samenwerking met de internationale kennis-
instellingen. Druk van overheden op Europees en internationaal niveau
kan dit proces van vernieuwing wel aanzienlijk versnellen. Stringente
normstelling en doelvoorschriften kunnen de ambitie van bedrijven voor
deze technologische vernieuwing immers flink aanwakkeren. 

Voor de Nederlandse overheid is het van groot strategisch belang een 
bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van dergelijke doorbraaktechno-
logieën die leiden tot CO2-neutrale uitstoot. De overheid kan dit doen
door de kennisinfrastructuur direct financieel te ondersteunen. Met een
sterke kennisinfrastructuur kan Nederland immers ook in Europees en
internationaal verband meedingen naar omvangrijke R&D-programma’s
op het terrein van duurzame energievoorziening. De Nederlandse auto-
mobiel- en vliegtuigsector is weliswaar beperkt van omvang, maar de
Nederlandse kennisinfrastructuur kan ook via andere sectoren zoals de
energiesector wel degelijk bijdragen aan reductie van CO2 veroorzaakt
door voertuigen.

Die financiële steun is vooral nodig voor generieke technologieën die ook
in andere sectoren toepasbaar zijn. Voorbeelden zijn het onderzoek naar
de werking van elektrochemische processen, membraan-technologie en
de productie en het gebruik van alternatieve brandstoffen (biobrandstof-
fen en waterstof ). Verder kan de overheid investeren in een technologie
die specifiek voor transport relevant is: alternatieve aandrijfconcepten
voor elektrische en hybride voertuigen en schepen. In deze sectoren heb-
ben Nederlandse bedrijven en/of kennisinstellingen namelijk al een sterke
kennispositie of zijn zij toeleverancier. Vanzelfsprekend dient afstemming
over de financiering plaats te vinden tussen de verschillende ministeries
(OC&W, EZ, VROM en V&W), kennisinstellingen en industrieën.

Experimenten ondersteunen en opschalen
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat kan in samenwerking met
regionale overheden faciliteren dat de markt met experimenten komt om
de slaagkans van radicale innovaties te testen. Voorbeeld daarvan is het
creëren van een nichemarkt (“koesterrruimte”) waar innovaties in een
afgeschermde omgeving beproefd en gedemonstreerd kunnen worden.
Het doel van deze experimenten moet zijn te achterhalen welke techno-
logieën in aanmerking komen voor implementatie en bij succesvolle
resultaten te komen tot verdere opschaling. De markt dient in concurren-
tie uit te maken welke technologieën de meeste kans op succes bieden.
De overheid moet tegelijkertijd de benodigde voorzieningen (bijv. infra-
structuur) helpen tot stand te brengen en het vereiste pakket van beleids-
maatregelen treffen om de implementatie te ondersteunen.

Het effect van de experimenten neemt toe wanneer deze met andere 
geïnteresseerde EU-landen opgezet worden. Een voorbeeld hiervan is 
het  proefproject in tien Europese steden waaronder Amsterdam om
stadsbussen op brandstofcellen te laten rijden.
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Het is de taak van het ministerie van Verkeer en Waterstaat in samen-
werking met lagere overheden zulke experimenten te initiëren, financieel
te ondersteunen en de opgedane kennis en ervaring te verspreiden. 
Met name dit laatste punt verdient bijzondere aandacht. Bij de opzet,
inrichting en voortgang van experimenten blijft namelijk vaak onder-
belicht welke leerervaringen zijn opgedaan. Hierdoor wordt bij de ont-
wikkeling van volgende experimenten en bij opschaling onvoldoende
geprofiteerd van deze ervaring. 

Aanvullende initiatieven nemen
V&W kan deze financiële ondersteuning combineren met de volgende
maatregelen:
• ontwikkelingen rond technologische oplossingsrichtingen monitoren;
• bestaande kennis bundelen;
• kennisnetwerken op dit gebied stimuleren;
• voorlichtingsactiviteiten opzetten.

Van deze laatste activiteit is de campagne ‘Het Nieuwe Rijden’ een goed
voorbeeld. Door ontwikkelingen op het gebied van schonere voertuigen
nauwgezet te volgen, kan de overheid het technologiebeleid up-to-date
houden en blijft zij een volwaardige partner in het kennisnetwerk.
Daarbij dient uiteraard een goede afstemming plaats te vinden met
lopende initiatieven en met andere ministeries.

Stap 3: De juiste mix van beleidsmaatregelen kiezen 
Een stringent pakket van beleidsinstrumenten kan technologieontwikke-
ling en –implementatie op het terrein van verkeer en vervoer stimuleren
en soms zelfs forceren. Denk daarbij aan het introduceren van standaar-
den en financiële prikkels. Nederland is echter vaak afhankelijk van
Europese of internationale beleidsafspraken en kan slechts in beperkte
mate een eigen beleid op dit terrein ontwikkelen. Binnen deze randvoor-
waarden is het echter wel degelijk mogelijk nieuwe beleidsinitiatieven 
te ontplooien die Nederland alleen of eventueel in samenwerking met
gelijkgestemde landen kan toepassen. Het vereist creativiteit en innovatie-
bereidheid dergelijke op maat gesneden beleidsinstrumenten te ontwik-
kelen. Dat dit inderdaad mogelijk is, blijkt wel uit de introductie van 
verhandelbare emissierechten.

Kortom, het CO2 -probleem is alleen op te lossen door een heroriëntatie op de

hele energievoorziening. Dit vergt de moed om radicale doorbraken te forceren.

De technologie hiervoor moet op Europees en internationaal niveau worden

ontwikkeld. Dit vergt een betere organisatie en een betere samenwerking dan

nu wordt getoond. Aandacht voor de reboundeffecten is hierbij nodig. 

Om de organisatie en de samenwerking te verbeteren, moet het ministerie van

Verkeer en Waterstaat focussen op doorbraaktechnologieën voor CO2-reductie,

in EU-verband experimenten ondersteunen en deze bij succes opschalen. 

Daarbij moet zij leren van voorgaande experimenten. De inzet van een juiste

mix van beleidsinstrumenten is onontbeerlijk.
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3.  Samenvatting en aanbevelingen

Samenvatting
Probleemschets 
De verwachtingen zijn hooggespannen dat dankzij technologische ver-
nieuwingen de welvaart kan toenemen en tegelijkertijd allerlei maat-
schappelijke problemen op te lossen zijn. Ook op het beleidsterrein van
Verkeer en Waterstaat lijkt technologische vernieuwing een veelbelovend
middel. De mogelijkheden die technologie biedt, worden op dit moment
echter onvoldoende benut en de consequente doorvertaling van goede
ideeën naar invoering op grote schaal stokt. 

Doel en reikwijdte van dit advies
Dit advies van de Raad voor verkeer en waterstaat geeft aan welke rollen
het ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W) moet spelen om een
effectief technologiebeleid te voeren. Deze rol in het proces van technolo-
gieontwikkeling en -implementatie hangt  af van het specifieke probleem-
gebied en van het stadium van technologieontwikkeling: gaat het om een 
eerste idee of staan we voor grootschalige introductie? De Raad illustreert
deze rol  aan de hand van het mobiliteitsvraagstuk.

Bij de invulling van de rol van V&W is verder van belang dat  sommige
technologische vernieuwingen afstemming vergen op EU- en inter-
nationaal niveau, terwijl andere ook in nationaal verband tot stand zijn 
te brengen. Bovendien zijn bij het proces van technologische vernieuwing
veel spelers betrokken: naast de overheid zijn dit de markt, gebruikers,
onderzoekers en kennisinstellingen. Elke speler vervult zijn eigen rol. 
In dit advies gaat de Raad uitsluitend in op de rol van  V&W. 

Pleidooi voor een orkestrerende rol voor de overheid
Het proces van technologische vernieuwing doorloopt drie stadia: 
kennisontwikkeling door ideevorming, exploratie en research en develop-
ment, experimenten met kansrijke technologische opties en marktintro-
ductie door grootschalige invoering. Om dit proces op V&W-gebied
effectief te laten verlopen, bepleit de Raad een orkestrerende rol van
V&W: zij moet een goed beeld hebben van de spelers en gehele proces
van inventie tot marktintroductie overzien, zij moet sturing geven waar
dit nodig is, maar aan de individuele spelers overlaten wat kan; zij moet 
relevante internationale ontwikkelingen volgen en inschatten wat het
internationale effect van technologische vernieuwing in Nederland kan
zijn. Zo creëert zij het speelveld waarop elke speler zijn partij meeblaast.
Voor elk probleemgebied ligt het complex van factoren en spelers weer
anders. Daarom moet de overheid orkestreren op maat. Deze rol kan
V&W als volgt invullen in drie stappen:

1 formuleer een visie en heldere doelstellingen voor een bepaald beleids-
vraagstuk en maak daarbij duidelijk welke oplossingsrichtingen priori-
teit hebben;

2 ontwikkel een gestructureerde aanpak om technologische vernieuwing
te stimuleren:
• stimuleer kennisontwikkeling voor de belangrijkste speerpunten van

beleid,
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2.5  Samenvattend overzicht

Aangrijpingspunt

fysieke mobiliteit bereikbaarheid leefomgeving

Stap in aanpak

Formuleren visie Alternatieven Infrastructuur en Duurzame techno-

en doelstellingen ontwikkelen voor voertuigen efficiënter logieën inzetten ter 

fysieke mobiliteit,  benutten door verbetering van de

bijv. door virtuele  oplossen organisatie- voertuigen zelf en

mobiliteit met focus   probleem terugdringing van 

op type ontmoeting CO2 uitstoot

(m.n. één-op-één)

Technologieontwik- Gedrags-en socio- Nadruk op kennis- Focus met name

keling stimuleren logisch onderzoek; ontwikkeling in op doorbraak

en benutten kennis toepassen praktijkprojecten technologieën

door ondersteuning en op ondersteuning t.b.v. CO2 reductie

en opschaling van en opschaling van en op onder-

experimenten experimenten steuning en

opschaling van 

experimenten.

Kiezen mix van Prijsbeleid (kilometer- Talloze instrumen- Ontwikkeling van

beleidsmaatregelen heffing); uitbreiding ten beschikbaar; nieuwe beleids-

van ICT voorzieningen,afstemming instrumenten en

wetgeving ontbreekt. internationale 

coördinatie nodig

Niveau in Sociaal-economisch Transportsysteem Voertuig- en

Lagenmodel en Ruimtelijk systeem Componenten-

systeem
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Aanbevelingen 
Op grond van de illustratie van de aanpak van het technologiebeleid op
drie speerpunten van het mobiliteitsvraagstuk adviseert de Raad V&W
het volgende.

• Zorg voor maatwerk
Aanbeveling is dat V&W zijn rol in het proces van technologieontwikke-
ling relateert aan het specifieke probleemgebied. Stimuleren van techno-
logische vernieuwing vergt maatwerk. De Raad beveelt aan het gepresen-
teerde 3-stappenmodel te gebruiken om dit maatwerk vorm te geven. 
De in het NVVP genoemde sleuteltechnologieën en systeemvernieuw-
ingen komen door toepassing van dit 3-stappenmodel effectiever tot
stand.

• Stem technologieontwikkeling af op algemeen V&W-beleid
Aanbeveling is het technologiebeleid in nauwere samenhang met het
algemene V&W-beleid te ontwikkelen. Hierdoor ontstaat een geïnte-
greerde visie op technologieontwikkeling. Bovendien draagt dit bij aan 
de afstemming tussen de ontwikkeling van technologie en de inzet van
een adequate mix van beleidsinstrumenten voor grootschalige markt-
introductie van technologie.

• Monitor de internationale context
Aanbeveling is dat V&W goed op de hoogte blijft van internationale
technologische ontwikkelingen die van belang zijn voor de Nederlandse
situatie en goed inschat wat het internationale effect van Nederlandse
technologische vernieuwingen zijn.
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• ondersteun experimenten door samen met andere actoren kansrijke
technologische opties te selecteren en te beproeven, en neem bij 
succes belemmeringen weg voor grootschalige introductie;

• neem aanvullende initiatieven zoals monitoring van (internationale)
technologische ontwikkelingen, stimulering van kennisnetwerken,
bevordering van samenwerking tussen overheden en voorlichting aan
gebruikers;

3 kies voor elk beleidsvraagstuk de juiste mix van ondersteunende
beleidsmaatregelen, zoals wetgeving, fiscale maatregelen en 
voorlichting.

Illustratie aan de hand van het mobiliteitsvraagstuk 
De Raad concretiseert deze aanpak via drie belangrijke speerpunten van
het mobiliteitsvraagstuk: 

• Alternatieven voor fysieke mobiliteit bieden
Virtuele mobiliteit kan voor het fysieke personenvervoer  een kansrijk
alternatief zijn, maar wordt nog niet als zodanig beschouwd en ontwik-
keld. V&W moet gedragswetenschappelijk en sociologisch onderzoek 
stimuleren naar de drijfveren van fysieke mobiliteit. Deze kennis geeft
inzicht in beïnvloedingsmogelijkheden van het gedrag van mensen. 
De rol van V&W is voorts het helpen ondersteunen en opschalen van
experimenten. 

• De bereikbaarheid verbeteren
Er zijn al veel technologieën beschikbaar om de bereikbaarheid te verbe-
teren door efficiënter gebruik van infrastructuur en voertuigen, maar 
deze worden in de praktijk onvoldoende toegepast. Oorzaken: gebrek 
aan gevoel van urgentie, samenhang en  organisatie. Een kenmerkend
voorbeeld hiervan en tegelijk een uitdaging voor verbetering vormen de
knooppunten tussen verschillende modaliteiten. De rol van V&W is hier
experimenten te ondersteunen en durf te tonen om die bij succes op te
schalen. 

• De externe negatieve effecten terugdringen
De Raad heeft ingezoomd op één van de meest problematische externe
effecten: de emissie van CO2. Incrementele verbeteringen om die uitstoot
te verminderen conform het Kyotoverdrag, dragen onvoldoende 
bij aan een duurzaam energiesysteem in verkeer en vervoer. Nodig zijn
technologische doorbraken. De rol van V&W is in internationaal ver-
band de eisen aan CO2-emissie zodanig volgens een bepaald tijdpad aan
te scherpen, dat de ontwikkelaars van technologie gestimuleerd worden
tot die innovaties. De overheid moet experimenten ondersteunen die
kansrijke innovaties testen, zowel financieel als met begeleidende maat-
regelen. Bij succes moet zij belemmeringen voor opschaling wegnemen. 
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de heer drs. H.J. Schartman, Ministerie V&W
de heer drs. D. Schut, Ministerie V&W
mevrouw dr. L. Steg, RU Groningen, Centrum voor Omgevings- en
Verkeerspsychologie
de heer mr. J. Terstegen, Ministerie V&W
de heer drs. H. Timens, Ministerie EZ
mevrouw dr. V.C.M. Timmerhuis, Adviesraad voor het Wetenschaps- en
Technologiebeleid
de heer ir. H.L. Tromp. Goudappel Coffeng
de heer drs. K. Vijlbrief, Ministerie EZ 
de heer prof.dr. G.P. van Wee, RIVM
de heer prof.dr. J. de Wit, AKZO Nobel Engineering  
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Bijlage 2:  Verantwoording totstandkoming advies

Dit advies is voorbereid door een commissie uit de Raad die daarbij werd
ondersteund door een projectteam van het secretariaat van de Raad. 
De commissie en projectteam waren als volgt samengesteld:

Commissie Projectteam
mevrouw prof.dr. J.M. Cramer de heer drs. R.E. Hegger 
(voorzitter) (projectleider)
de heer prof.drs. P. Bouw de heer drs. M.G. Visser 
mevrouw ir. H.Ch.M. Heyning (projectmedewerker)
de heer dr.ir. P.J.M. van Laarhoven mevrouw L. Hoffman 
de heer E.J. Wintzen (projectassistente tot 1 april 2001)

mevrouw D.G. Dirkzwager 
(projectassistente vanaf 1 april 2001)

De voorbereiding van het advies heeft plaatsgevonden tussen januari en
juni 2001. In deze periode heeft de commissie drie sessies belegd waarin
deskundigen bevraagd werden op hun visie op technologiebeleid.
Daarnaast is een aantal personen binnen de rijksoverheid en onderzoeks-
instituten geïnterviewd. Tenslotte is het conceptadvies bij externe 
deskundigen getoetst. De commissie bedankt allen voor hun inspirerende
bijdragen.
Op verzoek van de commissie heeft dr. H. Geerlings van het Erasmus
Studiecentrum voor Milieukunde een bijdrage geleverd aan de visie op 
de aanpak van negatieve externe effecten.

Geraadpleegde personen
de heer ir. H. van Baaren, Connekt 
de heer drs. J.F.M. Besseling, Adviesdienst Verkeer en Vervoer 
de heer ir. J.A. Blom, Innovia
de heer drs. A. Bijlsma, Lid gemeenteraad Amsterdam 
mevrouw dr. G.H. Dinkelman, Adviesraad voor het Wetenschaps- en
Technologiebeleid
de heer drs. D.O. van Dijk, Stichting Natuur en Milieu
de heer ir. P.L. Eradus, Connekt 
de heer W. Fransen, Ministerie V&W 
de heer drs. A.G.Th. Hablé, Ministerie V&W 
de heer ir. G.A.M. Hermans, Shell Chemicals
de heer ir. H. van Hoorn, Ministerie V&W
de heer prof.dr.ir. J.L.A. Jansen, TNO
de heer mr.ir. J.P. Jonges, Adviesdienst Verkeer en Vervoer
de heer W. van der Klauw, Klict
de heer drs. W. Korver, TNO Inro
de heer mr. M.C. Kroon, Ministerie VROM
de heer drs. H. Kuypers, NOVEM
de heer ing. M.C.J. van Pernis, Siemens Nederland
de heer ir. G.H.J. van Schaick, Ministerie V&W 
de heer prof.dr. J.W. Schot, TU- Eindhoven

ORKESTREREN OP MAAT

30 Raad voor verkeer en waterstaat 



1 formulate a vision and clear objectives for a certain policy issue and
make clear which kind of solutions have priority;

2 develop a structured approach to stimulate technological innovation:
• stimulate knowledge development for the most important policy

spearheads;
• support experiments by selecting and testing promising techno-

logical options together with other factors and remove obstructions
for large-scale introduction if successful;

• take additional initiatives such as monitoring of (international) 
technological developments, stimulating knowledge networks,
encouraging the cooperation between governmental bodies and 
providing information to users;

3 choose the right mix of supportive policy measures for every policy
issue, such as legislation, fiscal measures and information.

Illustration on the basis of the mobility issue
The Council concretises this approach via three important spearheads 
of the mobility issue: 

• Offer alternatives for physical mobility 
Virtual mobility can be a promising alternative for the physical transport
of passengers, but is not regarded and developed as such. The Ministry
should stimulate behavioural scientific and sociological research into the
motives of physical mobility. This knowledge provides an insight into the
possibilities to influence human behaviour. Furthermore, her role is to
help support and scale up experiments. 

• Improving accessibility
There are already many technologies available to improve accessibility 
by making use more efficiently of the infrastructure and vehicles, but in
practice these are insufficiently used. Causes: lack of sense of urgency,
connection and organisation. A characteristic example of this and at 
the same time a challenge for improvement are the junctions between 
the various modalities. The role of the Ministry in this is to support 
experiments and show the nerve to scale up if successful. 

• Push back the external negative effects 
The Council has zoomed in on one of the most problematic external
effects: the CO2 emission. Incremental improvements to reduce that
emission in conformity with the Kyoto Treaty, insufficiently contribute 
to a long-lasting energy system in traffic and transport. Technological
break-throughs are needed. The role of the Ministry is to accentuate on
an international level the demands on CO2-emission in such a way,
according to a certain time span, that technology developers are stimula-
ted to those innovations. The Ministry should support experiments
which test promising innovations financially as well as with accompa-
nying measures. If successful she should remove the obstructions for 
scaling up. 
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Bijlage 3:  Executive summary

Summary of the advice on technological innovations from the Dutch
Advisory Council for Transport, Public Works and Watermanagement to 
the Dutch Minister of Transport, Public Works and Watermanagement 

Problem outline 
There are high hopes that thanks to technological innovations the pros-
perity will increase and at the same time all kinds of social problems can
be solved. Technological innovation also seems to be a promising means
in the field of Transport, Public Works ans Watermanagement. The possi-
bilities offered by technology are insufficiently used at the moment and
the logical translation of good ideas into large-scale introduction stag-
nates.

Goal and range of this advice
This advice of the Council for transport, public works ans watermanage-
ment indicates which roles the Ministry of Transport, Public Works and
Watermanagement has to play to pursue an effective technology policy.
This role in the process of technology development and technology
implementation depends on the specific problem area and of the phase of
technology development: is it a first suggestion or are we on the verge of a
large-scale introduction? The Council illustrates this role on the basis of
the mobility issue.

For the interpretation of the role of the Ministry it is furthermore impor-
tant that some technological innovations require coordination at EU and
international level, whereas others can also be achieved at a national level.
Moreover, many players are involved in the process of technological 
innovation: in addition to the government these are the market, users,
researchers and knowledge centres. Every player plays his own role. 
In this advice the Council deals exclusively with the role of the Ministry. 

Plea for an orchestrating role of the government 
The process of technological innovation goes through the stages of know-
ledge development by creating ideas, exploration and research and deve-
lopment, experiments with promising technological options and market
introduction by large-scale introduction. In order to let this process in the
field of the Ministry run effectively, the Council pleas for an orchestra-
ting role of the Ministry; she should have an overview of the players 
and of the complete process from invention up to market introduction.
The Ministry should provide guidance where necessary, but leave it up to
the individual players if possible; she should follow relevant international
developments and assess what could be the international effect of techno-
logical innovation in the Netherlands. Thus the Ministry creates the
playing field where every player pitches in. Every problem area has a 
different complex of factors and players. Therefore, the government has
to orchestrate to size. The Ministry can flesh out this role in three steps as
follows:
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Recommendations 
Based on the illustration of the approach of the technology policy on
three spearheads of the mobility issue the Council advises the Ministry
the following.

• Ensure made-to-measure
It is recommended that the role of the Ministry in the process of techno-
logy development is related to the specific problem area. Stimulating
technological innovation should be made-to-measure. The Council
recommends to use the presented 3-steps model to concretise these 
made-to-measure actions. The key technologies and system innovations
mentioned in the National Traffic ans Transport Plan come about more
effectively by using this 3-steps model.

• Coordinate technology development with the general policy 
It is recommended to develop the technology policy in closer connection
with the general policy of the Ministry. This causes an integrated vision
on technology development. Moreover, this contributes to the coordina-
tion between the development of technology and the staking of an 
adequate mix of policy instruments for large-scale market introduction 
of technology.

• Monitor the international context
It is recommended that the Ministry remains well informed on inter-
national technological developments that are important for the Dutch
situation and evaluate well the international effect of Dutch technological
innovations.
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