


Het Instituut ooor Ruimtelijke Organisatie (INRO) doet
toegepøst onderzoek en geeft ødaiezen op het gebied aan
r e gion a øl- e c onomi s c h e en s t e de lij k e ontus ikk e lin g en,

demografie, u)onen, ecologie, aerkeer en aen)oer en logistiek.
De inaølshoek aøn INRO is te karakteriseren als een

inte gr øle, to ekorns t g erichte en s tr at e gis che b enøderin g ten
behoeae aøn plønning en beleid.
Onderzoek en adoies aan INRO zijn afgestemd op de concrete
problemen en behoeften aan de opdrachtgeoer. Døarbij
baseert het INRO zich op jarcnlange ensaring met en inzicht
in het functioneren uan de diaerse maatschappelijke actoren,
die een rol spelen bij het beu:erkstelligen aøn de ruimtelijke
organisatie.

Het /NRO is aerdceld in sectoren: rnuhi-disciplinafue
aserkaerbønden, die aønuit hun kennis en entøring
aerschillende userkoelden onder hun hoede hebben en de
døørbij behorende markten bedienen. De breedte oan het
instituut maakt het mogelijk om unieke combinaties te
maken. Met nøÌne geldt dit ooor projecten die door hun brede
opzet arøgen otn inzet oan oerschillende aotrnen octn
etcpertise. Als onderdeel aøn de TNO-orgønisatie
(Hoofdgroep Beleidsstudies) kan INRO tenrgoallen op de
h,ennis en entaring aanuezig bij øndere instituten. Teaens
beschikt INRO oz)er uitstekende contacten met
ondcr zoeks gro ep en aan unio er siteiten en elderc, in binnen- en

buitenland.

Uus organisatie - of het nu een oaerheidsorganisatie is, een

branche-aereniging of een indiaiduele ondememing - støat
regelmatig ooor belangrijke beslissingen. Beslissingen die o.a.
betrekking hebben op de usijze, u)aarop actiaiteiten oþtimaal
georganiseerd kunnen usorden in de (aøøk beperkt
beschikbare) ruimte. De kennis en ensaring oan het Instituut
aoor Ruimtelijke Organisatie z)otrnen een benouutbare steun
bij het neÌnen aan stra.tegische beslissingen.



----------

Wonen en volkshuisvesting

De sector Vonen en Volkshuisvesting houdt zich bezig
met ontwikkelingen op de woningmarkt. De afgelopen
jaren is een aantal modellen en rekenmethodes
ontwikkeld, dat informatie geeft over mogelijke
toekomstige ontwikkelingen van vraag en aanbod op
die markt. Aan de vraagzijde van de woningmarkt
houdt de sector zichbezigmet demografische en
sociaal-culturele ontwikkelingen en de ruimtelijke
patronen daarin. Aan de aanbodzijde beschikt de
sector over kennis omtrent omvang, samenstelling,
prijs en kwaliteit van de woningvoorraad. Met behulp
van voornoemde modellen wordt onderzoek verricht
en worden adviezen gegeven over beleidsmaatregelen,
investeringen en de mogelijke effecten daarvan.
Informatie over vraag en aanbod op de woningmarkt
geeft inzicht in bestaande en toekomstige problemen
en mogelijke oplossingen daarvan.

Voorbeelden:
- Prognoses van de ontwikkelingen van de

woningbehoefte, zowel kwantitatief als kwalitatief;
- Ontwikkeling van een instrument voor het analyseren

en voorspellen van de bouwtechnische kwaliteit van de
woningvoorraad en de regionale verschillen daarin;

- Adviezen over de mogelijkheden om de scheve
verhoudingen op de woningmarkt in een aantal regio's
te verminderen via een strategisch nieuwbouwbeleid
en/of maatregelen voor \ryoonruimteverdeling.

Contactpersoon: Ir. C. Poulus, sectorhoofd,
telefoon or5 - 69 68 53

Demografische Analyse,
Toepassing en Advies

Binnen de sector Demografische Analyse, Toepassing
en Advies staat centraal de (regionale)
bevolkingsontwikkeling op de (middel)lange termijn
en de daarmee samenhangende vraag naar
voorzieningen. Het accent ligt op het ontwikkelen van
modellen voor analyse en prognose en van systemen
voor het ondersteunen van beslissingen. Met deze
modellen kunnen (landelijke en regionale)
ontwikkelingen op het gebied van de
huishoudensvorming, de behoefte aan onderwijs, de
eventuele knelpunten op de arbeidsmarkt en de
verwachte ontwikkeling op het gebied van
consumptieve bestedingen in kaart worden gebracht.
Dergelijke gegevens zijnvan groot belang, zowel voor
landelijke, regionale en lokale overheden, als voor
andere instanties en bedrijven.

Voorbeelden:
Prognoses van de ontwikkeling van de bevolking op
gemeentelijk niveau;
Het ontwikkelen van een niodel voor het voorspellen
van het aantal schoolverlaters afkomstig uit het
voortgezet onderwijs;
Een verkennende studie naar de gevolgen van de
vergrijzing voor diverse regio's in Nederland.

Contactpersoon: Drs. A.G.G. Op 't Veld, sectorhoofd.,
telefoon: or5 - 69 68 55
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Ruimteliik-Economische Ontwikkeling
en Technologie

De sector Ruimtelijk-Economische Ontwikkeling en
Technologie doet onderzoek naar
veranderingsprocessen in de economie. Op basis
daarvan kan zij overheid en bedrijfsleven adviseren bij
het nemen van strategische beslissingen. Centraal staan
de ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Met name gaat
het daarbij om de organisatie van de produktie en
dienstverlening, de tendens tot internationalisering,
de invloed van moderne technologie - met name
informatietechnologie - en de opkomst van nieuwe
concurrentiestrategieën.
Kennis over deze ontwikkelingen wordt vertaald in
beleidsopties voor de ontwikkeling van steden, regio's
en van economische sectoren. Wat dat laatste betreft
heeft de sector diepgaande kennis opgebouwd inzake
ontwikkelingen in de dienitensector.

Voorbeelden:
Adviezen over de economische vernieuwing van het
stedelijk knooppunt Breda;
Prognose over de economische ontwikkelingen in de
Kanaalzone van ZeeuwschVlaanderen;
Een vergelijkend onderzoek naar het gebruik van
kennisintensieve zakelijke diensten in de Verenigde
Staten, Frankrijk, België en Nederland.

Contactpersoon: Drs. P.A. de Ruijter, sectorhoofd,
telefoon: or5 - 69 68 45

Stedeliik Ontwikkelings Management

De sector Stedeliik Ontwikkelings Management richt
zich op de resultaatgerichte aanpak van stedelijke
ontwikkelingsvraagstukken. Veranderingen in het
stedelijke functioneren en in de positie van de stad

vragen om een samenhangende toekomstvisie en om
inzicht in de acties die nodig zijn om die visie gestalte

te geven. De behoefte daaraan bestaat bij publieke
instellingen, bij particuliere organisaties en bij
samenwerkingsverbanden tussen beiden. Onderzoek
en advisering hebben betrekking op strategievorming,
begeleiding van beleids- en besluitvormingsprocessen
en het vervaardigen van specifieke produkten, zoals

nota's van uitgangspunten en evaluatienota's.

Voorbeelden:
Bestuurlijke advisering t.b.v. een op te stellen visie
voor het verkeer en vervoerbeleid in de Noordvleugel
van de Randstad;
Internationaal vergelijkend onderzoek van stedelijke
vernieuwing;
Onderzoek naar de effecten op lokaal niveau van de

Hoge Snelheid Spoorlijn;
Advies aan de belegger over de positionering van
Kurhausgebied in Scheveningen.

Contactpersoon: Ir. F. le Clercq, sectorhoofd,
telefoon: or5 - 69 68 56
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Verkeer en Vervoer

De kernactiviteiten van de sector Verkeer en Vervoer
bestaan uit onderzoek naar de omvang, de aard en de

achtergronden van de vraag naar vervoer en het
ontwikkelen van instrumenten voor het plannen van
vervoermiddelen en infrastructuur. Voor de benodigde
analyse worden kwantitatieve modellen ontwikkeld,
alsmede andere instrumenten voor het ondersteunen
van beslissingen, waaronder kennissystemen. Een
belangrijk punt van aandacht in het werk van de sector
is de wisselwerking tussen ruimtelifke ontwikkeling
enerzijds en verkeer en vervoer anderzijds. Daarbij
wordt ook rekening gehouden met financiële en milieu-
aspecten. Een nieuwe ontwikkeling is het toepassen

van informatietechnologie in het vervoerssysteem.

Voorbeelden
De ontwikkeling van een gebruikersvriendelijk,
grafisch georiënteerd interactief model, waarmee de

verkeers- en vervoerseffecten van nieuwe woningbouw-
lokaties berekend worden (worocns genaamd);
De empirische onderbouwing van de zogenaamde
ABC-profielen, een hulpmiddel voor het afstemmen
van het lokatiebeleid op het infrastructuurbeleid;
Ontwikkelen en analyseren van verschillende
strategieën voor wisselbewegwijzering op de
autosnelwegen.

Contactpersoon: Ir. G.R.M. Jansen, sectorhoofd,
telefoon: or5 - 69 68 7o

Logistiek

Het werk van de sector Logistiek heeft als centraal
thema veranderingen in de logistieke organisatie, dat
wil zeggen alle vraagstukken rond een efficiënt en

effectiefvervoer van goederen. Het gaat daarbij om de

stromen van goederen en informatie tussen bedrijven
en daarvoor noodzakelijke voorzieningen (waaronder
infrastructuur). De sector Logistiek richt zich vooral
op strategische vraagstukken ten aanzien van de

bedrijfsoverschrijdende logistiek c.q. logistieke
dienstverlening en hun betekenis zowel voor bedrijven
als voor steden en regio's.

Voorbeelden:
- Onderzoek naar de mogelijkheid van integratie van

vervoerssystemen, waaronder de mogelijkheden voor
gecombineerd vervoer langs een aantal Europese
hoofdassen;

- Onderzoek naar logistieke integratie en de

bijbehorende systemen voor uitwisseling van
informatie, met name EDI, 'Electronic Data
Interchange';

- Onderzoek naar de kansen en bedreigingen als
gevolgen van logistieke ontwikkelingen voor onder
meer stedelijke gebieden (Amsterdam) en provincies
(Limburg en Gelderland).

Contactpersoon: Drs. R. ter Brugge, sectorhoofd,
telefoon: or5 - 69 68 r3
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Ecologie en Beleid

De sector Ecologie en Beleid houdt zich bezig met
onderzoek ten behoeve van het beleid, dat gericht is op
het ontwikkelen van ruimtelijke plannen op basis van
de ecologische karakteristieken van een gebied. Het
resultaat van het onderzoek bestaat uit een visie op de
ruimtelijke ontwikkeling in het betreffende gebied en
een beschrijving van de maatregelen, die nodig zijn om
de doelstellingen voor het gebied op een effectieve
wijze te realiseren. De nadruk bij onderzoek en
advisering ligt op het terrein van de geïntegreerde
planvorming voor land en water en op het gebied van
de relatie stad - land. In beide gevallen wordt gekozen
voor een ecologisch/milieukundige invalshoek.

Voorbeelden:
Een systeemanalyse aldmede het uitwerken van de
benodigde maatregelen voor een geïntegreerd
ruimtelijk en milieubeleid voor het Groene Hart van
Holland;
Het ontwikkelen van een voorspellingsmodel en een
systeem voor het maken van afwegingen, gericht op de
ecologische en hydrologische aspecten, die een rol
spelen bii het toelaten van meer rivierdynamiek en de
ontwikkeling van ooibos in de uiterwaarden;
Een verkennende studie naar de ecologische
perspectieven van maatregelen, die, in het kader van
het verkeers- en vervoersbeleid, versnippering moeten
tegengaan c.q. teniet doen.

Contactpersoon: Dr. C. Kwakernaak, sectorhoofd,
telefoon: or5 - 69 68 80

Opdrachtgevers

Het rNRo werkt voor een groot aantal ministeries (nz,
vRoM, sozawe, v&w, LNV en wvc), voor alle provincies
en voor verschillende grote en middelgrote steden.
Daarnaast worden enkele projecten gefinancierd door
de Europese Commissie in Brussel. De uitvoering
daarvan vindt plaats met partners in binnen- en
buitenland. Het rNno geniet het vertrouwen van een
groot aantal opdrachtgevers uit het bedrijfsleven
waaronder banken, projectontwikkelaars,
vervoersondernemingen, industrieën en
dienstverlenende bedrijven. Ook wordt gewerkt voor
verschillende instellingen, zoals de Wetenschappeliik
Raad voor het Regeringsbeleid (wnn), de Algemene
Raad voor'!(/etenschap en Technologie (ewr) en de
Kamers van Koophandel.

Informatie

Inlichtingen over de activiteiten van het Instituut voor
Ruimtelijke Organisatie zijn verkrijgbaar bij
genoemde contactpersonen, alsmede bij de directie van
het instituut.
Drs. F.P.M. Vonk, directeur, or1 - 69 68 67
Drs. A.G.G. Op't Veld, plv. directeur, or5 - 69 ó8 55
Bezoekadres: Schoemakerstraat 97, z6z8 vx, Delft
Postadres: Postbus 6o4trz6oo ¡e Delft
Telefoon: or5 - 69 68 68

Telefax: or1 - 62 43 4r


