












Voonuoord

Voor u ligt het jaaroverzicht tgg2 van TNO-Beleidsstudies.

Deze ttto-hoofdgroep richt zich met studie- en advieswerk

op de beleids- en managementaspecten van technologische

vernieuwing. Hiermee wordt voorzien in behoeften aan

beleidsondersteuning van de overheid, het bedrijfsleven en

de tNo-organisatie zelf.

Toenemend bestaat behoefte aan inzicht in hoe technologie

kan bijdragen aan de versterking van de concurrentiekracht

van het bedrijfsleven en aan het oplossen van maatschap-

pelijke problemen. Onderwerpen als industrie- en techno-

logiebeleid, vraagstukken rond verkeer, vervoer en infra-

structuur, duurzame ontwikkeling en milieubeleid,

telecommunicatiebeleid en dergelijke staan hoog op de

politieke agenda. Dit gegeven heeft de afgelopen paar

iaar geleid tot een forse groei in de activiteiten van

TNO-Beleidsstudies. It r99z trad hierin een zekere

stabilisatie op. Een zekere terughoudendheid bii opdracht-

gevers als gevolg van overheidsbezuinigingen en minder

florissante perspectieven voor het bedrijfsleven waren hier
debet aan. Niettemin kon de hoofdgroep ook het iaar r99z

afsluiten met een positief financieel resultaat.

ln t99z is systematisch verder gewerkt aan de versterking

van de positie van de hoofdgroep als een klantgerichte,

deskundige en onaÍhankelijke organisatie, die op een crea-

tieve en tegelijkertijd zakelijke wijze haar werk verricht.

Concentratie vond plaats op een beperkt aantal zwaarte-

punten in het programma. Hierbij werd voortgebouwd op

de in de voorgaande jaren ontwikkelde sterktes en op de

actuele maatschappelijke en marktontwikkelingen.

Zo creëefi het streven naar duurzame ontwikkeling in de

samenleving een behoefte aan technologische oplossingen

voor problemen op milieugebied en gebruik van natuur-

lijke hulpbronnen. De toepassing hiervan wordt echter

bepaald door tal van politieke, beleidsmatige en economi-

sche randvoorwaarden. Technologie-ontwikkelings- en

toepassingstrajecten zullen in nauwe samenhang hiermee

moeten worden uitgezet. Door het onderwerp 'duurzame
ontwikkeling' te kiezen als thema voor de viering van het

6o-farig bestaan in tggz heeft ruo aangegeven hieraan in
de komende jaren speciale aandacht te willen schenken.

De hoofdgroep Beleidsstudies zal zich in samenwerking

met de andere betrokken hoofdgroepen met name richten

op de beleidsmatige en economische aspecten van dit
onderwerp.

Actuele discussies over technologiebeleid en industrie-

beleid maken de toenemende betekenis duidelijk die

gehecht wordt aan technologische vernieuwing als

essentiële voorwaarde voor de economische ontwikkeling

van ons land. Het werkterrein'Technologie en Economie'

heeft zich hierdoor ín ry92 verder kunnen ontwikkelen

met analyses van concurrentiekracht en innovatief

vermogen van sectoren, studies op het terrein van

technologietransfer en kennisdiffu sieprocessen,

technologieverkenningen en dergelijke. §íat dit laatste

betreft is een belangrijk specialisme opgebouwd op het

terrein van de informatietechnologie en telecommunicatie.

Naast studies en verkenningen op macro- en mesoniveau

werden ook individuele bedrijven ondersteund bif

vernieuwing met onder andere octrooi- en informatie-

diensten en organisatie-adviezen.
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Een andere belangrijke discussie waar de hoofdgroep op

inspeelt en aan bijdraagt heeft betrekking op de verkeers-,

vervoers- en infrastructuurvraagstukken van ons land. De
aantrekkelijkheid van Nederland (en specifieke regio's

hierbinnen) als vestigingsplaats voor het (inter-)nationale

bedrijfsleven wordt in belangrijke mate bepaald door een

adequate verkeers- en vervoersinfrastructuur in samen-

hang met een evenwichtige ruimtelifke ordening en een

aantrekkelijk leeÍklimaat. Na een aantal jaren van achter-

blijvende investeringen is dit onderwerp de laatste tijd
weer op de agenda komen te staan. Mede op basis van

intensieve relaties met de betrokken departementen van

Verkeer en'§íaterstaat, Economische Zaken, en

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
leidde dit ít t99z tot een duideliike toename van het
opdrachtenpakket. Met extra steun van het ministerie van

Onderwijs en §(Ietenschappen zal de komende jaren een

centrumfunctie op dit terrein tot ont\4/ikkeling worden
gebracht met een speciaal accent op internationale same[-
werking en samenwerking met de universitaire wereld.

Bovengenoemde onderwerpen zullen in de komende
periode verder tot ontwikkeling worden gebracht in de

vorm van strategische programma's met een systematische

betrokkenheid van bedrijfsleven, overheid en rNo. Dit
proces wordt ondersteund met marktverkenningen, vooral
gericht op versterking van de positie bij het bedrijfsleven,

en met een systematische doorlichting van de kennis-
portefeuille. De aan dit veranderingsproces verbonden

inspanningen en kosten zullen van invloed zijn op het

financieel resultaat. Niettemin wordt ook voor 1993 een

positief bedrijfsresultaat verwacht.

Het jaaroverzicht geeft u een globaal overzicht van het

reilen en zeilen in Í.992 yar de hoofdgroep en de daar-

binnen opererende drie instituten. Van elke sector is een

schets gegeven van het werkgebied, toegelicht met een

typerend projecwoorbeeld. Een overzicht van de output
vindt u in de bijgevoegde publikatielijst.

Dr. C.L. Ehkers

hoofddirecteur
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PROGRAMMA

In de hoofdgroep Beleidsstudies is een belangrijk deel van

de rNo-activiteiten op het terrein van beleidsstudies en

advisering ondergebracht. Ook andere hoofdgroepen

houden zich in meer of mindere mate met dit type werk

bezig. De hoofdgroep Beleidsstudies richt zich op die

onderwerpen die naar de markt toe voor rNo als geheel

van strategisch belang zijn. Hierbii wordt nauw samenge-

werkt met de hoofdgroepen die op de beueffende onder-

werpen actief zijn met technologisch onderzoeks- en

onrwikkelingswerk.

De hoofdgroep bestaat uit drie instituten:
- Studiecentrum voor Technologie en Beleid rNo (srs)

- Instituut voor Ruimtelijke Organisatie rNo (INno)

- Technologie Management Groep rNo (ruc)

Inzake de organisatie heeft eind I99z

besluiworming plaatsgevonden met beuekking
tot veranderingen binnen INRo en ïMG.

In bijgaand organo$am zijn de in ry93
uitgevoerde veranderingen reeds verwerkt.

Bij de hoofdgroep waren n ry92 circa r5o

personen werkzaam,
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TNO-Beleidsstudies heeft in 1992 een bruto marktomzet

behaald van f ry,9 miljoen; dit is nagenoeg dezelfde

omzet als in r99r (Í ry,8 miljoen). Een overzicht naar de

segmenten Rijk, derden en TNo ziet er als volgt uit:Deze instituten voerden ia ry92 een programma uit,
gericht op:

- technologische vernieuwing in de industrie- en

dienstensector;

- informatietechnologie entelecommunicatie;
- duurzame technologische ontwikkeling;
- transpoft, infrastructuur en regionale ontwikkeling;
- bedrijfsadvisering(kwaliteitszorg,innovatie-

management, informatiediensten).

Elk programma bestaat voor ongeveer Tooh uit contract-
research en advisering, ro7, uit verkennend onderzoek ten

laste van txo-basisfinanciering en zo'/o uit meerjaren-
programma's in het kader van doelfinancieringsafspraken

met de departementen EconomischeZaken, Verkeer en

W'aterstaat, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

Milieubeheer, en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

De hoofdgroep onderhoudt een intensief samenwerkings-
patroon met collega TNo-instituten (zoo/ovaï de markt-
omzet is uitbesteed werk van of naar andere ïNo-institu-
ten) en andere onderzoeks- en adviesinstanties. Met de

universitaire wereld wordt een structureel relatiepatroon

onderhouden door inschakeling en financiering van alo's
(assistent in opleiding) in het programma en door deel-

tiidbenoemingen. In r99z telde rNo-Beleidsstudies vier
part-time hoogleraren (twee bii de Universiteit van

Amsterdam, één bij de Katholieke Universiteit Brabant en

één bij de Rijksuniversiteit Limburg); de voorbereidingen

voor de instelling van een bijzondere leerstoel

Technologie, beleid en samenleving aan de Katholieke
Universiteit Brabant konden in ry92 worden afgerond.

Intemationaal werkt rNo-Beleidsstudies samen met col-

lega-instituten, vooral met het oog op een gezamenlijke

bewerking van de Ec-markt. In r99z had 9oh van de

marktomzet betrekking op buitenlandse opdrachten.
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Inzake Rijk valt ten opzichte van I99I op, dat het aantal

departementen, waarmee zaken wordt gedaan, is toegeno-

men (van zeven naar negen departementen) en daarmee

de omzet meÍ z;oh. De 'major accounts' (gezamenlijk 87%

van de Rijksopdrachten) zijn de departementen

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Verkeer en Vaterstaat, en Economische Zaken.

De categorie 'derden' omvat de marktsegmenten bedrijfs-
leven, lagere overheden, 'funding' organisaties en buiten-
land, waaronder de Ec. ln ry92 is 35Yo van de omzet

behaald bij het bedrijfsleven; z5oh in de dienstensector en

rcoh in de industriesector. Bij de lagere overheden is 77o

van de omzet behaald. In het buitenland is een omzet
gerealiseerd vàÍr)o/o, waarvan 370 rc-opdrachten zijn.
Onder de buitenlandse opdrachtgevers neemt de

Europese Commissie, en meer in het bijzonder de

Directoraten-Generaal xII (DRlvE-programma) en xtu
(onder andere vALUE- en spRlNT-programma) een belang-

rifke plaats in.

Inzake Oost-Europa (met name Rusland en Hongarije) en

de Zuideuropese landen (Griekenland en Spanje) zijn
mogelijkheden onderzocht voor opdrachtverwerving.
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PER§ONEEL EN ORG

De omvang van het personeelsbestand bleef in I99z

ongeveer op hetzelfde niveau als in I99r. De uitstroom

bedroeg 3t medewerkers, de instroom z9 medewerkers,

zodat per saldo het personeelsbestand uitkwam op I49

medewerkers tegen r5I in r99r. Van de gezichtsbepalende

figuren die de hoofdgroep verlieten dient hier genoemd te

worden de heer G.J. Poelstra, trekker van het Project

Industriële Innovatie (nIt), die gebruik maakte van de vut-
regeling. Ter gelegenheid van zijn afscheid werd hij
benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Een deel van de personele uitstroom vond plaats als

gevolg van het terugbrengen van de omvang van de activi-

teiten van het Centrum voor Informatie en Documentatie

(cm). Eind 1992 is besloten om het cm alsnog op te

heffen, waarbij een deel van de werkzaamheden zal

worden ondergebracht bij de Octrooi Informatie Dienst.

Bij het Instituut voor Ruimtelijke Organisatie (runo) vond

een directiewisseling plaats. Drs. F.P.M. Vonk werd opge-

volgd door ir. F. le Clercq die als afdelingshoofd Stedelijk

Ontwikkelingsmanagement reeds enige tiid werkzaam was

bij het rNno.

Bij het INno vond een organisatorische aanpassing plaats:

het werk vindt voortaan plaats in vier afdelingen (Verkeer

en Vervoer, Logistiek, Planning en Economie) in plaats

van in zeven sectoren.

De onderzoeksgroep §íonen en Volkshuisvesting besloot

in tggz voor zichzelf te beginnen. Het grootste deel van

de groep verliet het INRo per r januari 1993 en opereert nu
onder de naam Focus. Over de overdracht en verdere

samenwerking konden goede afspraken worden gemaakt.

Met de ondernemingsraad werd it t99z zes keer verga-

derd. Belangrijke onderwerpen waren de herstructurering
van het INno, de heroriëntatie van het cID, kinderopvang,

werkdruk en de analyse van de overheadkosten.

Adviezen werden uitgebracht over de benoeming van de

directeur van het INRo, de integratie pII, IAG (Innovatie

Advies Groep) en rECo (Technologie Consultants), de

opheffing van de sector §?'onen en Volkshuisvesting van

het rNno en de opheffing van het onderdeel cID van rMG.

Het overleg verliep in een open, constructieve sfeer.
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Over het jaar ry92 heeft TNO-Beleidsstudies een positief
resultaat behaald van f 3zr,ooo,-. De drie instituten
hebben alle hieraan bijgedragen. De in rNo gehanteerde

rendementstaakstelling van3o/o op de marktomzet werd

echter niet geheel gerealiseerd.

Uit het financieel overzicht blijk onder meer, dat 7o0l,
van de omzet wordt verkregen uit opdrachten. Dit is

nagenoeg heuelfde niveau als in r99r.
Inzake de lasten valt te constateren, dat de personele

lasten met ongeyeer 4% zijn toegenomen. Van de ver-

strekte opdrachten is ongeveer I r milioen besteed aan

andere rNo-onderdelen en de overige f zrz milioen aan

onderzoeksinstituten en universiteiten.
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Instituut voor Ruirnteliike Organisatie

ln de ruimtelijke ordening wordt het beleid geintegreerd

ten aanzien van onder meer transport en infrastructuur,

het natuurliik milieu, vestigingsplaatscondities voor

bedrijven, bouwen en wonen. In Nederland is dit beleid in

een fase van uitvoering terechtgekomen. Na het verschij-

nen van een aantal 'grote'riiksnota's zoals op het gebied

van milieu, verkeer en vervoer en de ruimtelijke onrwikke-

Iing is een periode van projectontwikkeling aangebroken.

De belangen van burgers, bedrijven en lagere overheden

komen in deze fase scherp naar voren en vragen gericht

onderzoek en advies. Tegeliikertijd wordt de Europese

discussie steeds belangrijker. Conceptueel ruimtelijk
beleid staat hier nog in de kinderschoenen, maar op

sectorniveau wordt reeds het nodige ontwikkeld, met

name ten aanzien van de hoofdverbindingen in Europa en

het regionale ontwikkelingsbeleid. Deze ontwikkelingen

roepen ook vraag op naar technologische R&D op terreinen

als logistiek en informatietechnologie-

Het Instituut voor Ruimtelijke Organisatie rxo (rNno)

verricht beleidsgericht onderzoek en daarop aansluitende

advisering voor de verschillende partijen die een rol spelen

in de ruimtelifke ordening in Nederland en in het rele-

vante sectorbeleid. Dit laatste gebeurt in toenemende

mate ook in Europees verband, mst name op verkeers-,

vervoer§- en logistiek gebied. De invalshoek van INRo is te

karakteriseren als onderbouwend en toekomstgericht voor

strategische planning en beleid.

Ir. F. le Clerctl

directeur

rNRo voert opdrachten uit van de rijksoverheid (diverse

departementen), provinciale en gemeentelijke overheden,

alsmede voor de particuliere sector en voor de Europese

Commissie.

runo bewerkt haar markt vanuit een viertal expertise-

gebieden, te weten Verkeer en Ven'oer, Planning,

Logistiek en Economie .In rygz werd vanuit zeven

sectoren geopereerd. Besloten is om met ingang van 1993

de organisatorische indeling van het instituut aan te

passen en vanuit grotere eenheden de markt te bewerken.

De breedte van het instituut, maar ook de relaties met

andere rNo-instituten, maakt het mogelilk om unieke

combinaties te maken. Met name geldt dit voor projecten

die door hun brede ópzet vragen om integratie van

verschillende vormen van experlise.

ln rygz waren 65 personen in dienst bij INRo en werd een

omzet gehaald van circa / rz miljoen.



Dr. H. oan der Cammen

De sector'Stedehjk Ontwikkelings-

managementt a ericht belei.ds ondersteunend

onderzoek en adviseert inzake de werkgebie-

ilen ontwikkelingsmanagertenr en ruimtelijke

inveswingen.

H et w erkgebfud ontwikkeling sm anagement

omilat het adaiseren oan aooral gemeentelijke

en prooinciale opdrachtgeoers inzake oisie- en

beleidworming met betrekking tot steilelijke en

ruimulijke ontwikkelingen, D aarbij verz orgt

de sector de begeleiding van het proces van

samenwerking tussen de betrokken actoren.

H et werkgebied ruimtelijke investeringen

beheht het doen van onderzoek en adoisering

inzahe de thematiseing en positioneing tan

kantoor- en bedijfslocaties voor opdracht-

geoers als ontwikkelingsmaatschappijen,

bedijven en ooerheden.

Stedeliik Onrwikkelingsmanagement

RUIMTELIJKE VISIE OP ALKMAAR EN OMGEVING

Het rijks- en provinciaal ruimtelijk beleid moet op het regionaal niveau

worden uitgevoerd. In de rijksnota Vinex en het (ontwerp)streekplan Noord-
Holland Noord zifn ruimtelijke perspectieven geschetst voor het stadsgewest

Alkmaar. Het rifksbeleid richt zich vooral op verbindingen en ruimtelijke kwa-

liteit. Voor het gemeentebestuur van Alkmaar reden vernieuwende gedachten

voor de toekomst te ontwikkelen. Het laatste koersbepalend moment lag in de

jaren zeventig toen Alkmaar werd aangewezen als groeikern. Bouwen voor
woningzoekenden uit Amsterdam en lJmond en de zorg voor goede voorzie-

ningen en werkgelegenheid vormden daarin belangrijke beleidsopgaven.

Hiermee ging Alkmaar deel uitmaken van de Noordvleugel van de Randstad.

Als gevolg van de dynamische groei van de stad dienden zich nieuwe beleids-

opgaven aan, zoals behoud en versterking van de kwaliteit van het woon- en

produktiemilieu, de centrale verzorgingsfunctie en vooral de realisatie van een

nieuwe woningbouwstroom. Tot zor5 moeten meer dan ro.ooo woningen

worden gebouwd met de realisatie van zoveel mogelifk arbeidsplaatsen in
Alkmaar en de omliggende gemeenten Heerhugowaard en Langedijk. Deze

beleidsopgaven vragen om suategische keuzes op basis waarvan een nieuwe

koers moet worden uitgezet. Om zo'n koers te ontwikkelen moeten nieuwe

samenwerkingsvormen met de vele betrokken partiien, zoals andere

overheden, het bedrijfsleven, woningbouwverenigingen en maatschappelijke

organisaties worden opgezet.

Gezien deze problematiek en de complexiteit van de beleidsopgaven heeft het
gemeentebestuur van Alkmaar het Instituut voor Ruimtelijke Organisatie rNo
gevraagd om ten behoeve van de gemeenteraad als deskundige partner in dit
proces te participeren. Met de opdrachtgever is een proces van strategische

visievorming ontwikkeld, dat door betrokkenen als zeer vernieuwend is

ervaren. Het heeft geresulteerd in een nieuwe 'Visie op Alkmaar', die in een

vervolgÍraject moet worden ingeluld.
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Ecologie en Beleid

ONTSNIPPERENDE MAATREGELEN AAN RIJKS]IVEGEN

Door het verlies aan areaal van natuurgebieden, bossen en kleine natuur-

elementen gedurende de laatste decennia, is het leefgebied voor plante- en

diersoorten sterk achteruit gegaan. Het resterende areaal kenmerkt zich door

een hoge mate van versnippering, waardoor veel leefgebieden van elkaar

geïsoleerd zijn geraakt. Dit heeft vergaande consequenties voor de versprei-

dingsmogelijkheden van plante- en diersoorten en de herkolonisatie van

gebieden waaruit bepaalde soorten zijn verdwenen. Het proces van herkolo-

nisatie wordt bemoeilijkt door barrières in de vorm van infrastructurele voor-

zieningen. Voor het behoud en de ontwikkeling van natuurwaarden wordt een

ruimteliik stabiele en samenhangende structuur van natuurgebieden en

verbindingszones ontwikkeld, de zogenaamde ecologische hoofdstructuur.

Een belangrijk knelpunt hierbij vormen de doorsnijdingen van natuur-
gebieden en verbindingszones door infrastructuur.

Door het ministerie van Verkeer en Vaterstaat wordt de problematiek van

versnippering van natuurgebieden en verbindingszones onderkend. In het

Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer zijn dan ook maatregelen

aangekondigd om verdergaande versnippering te voorkomen en de bestaande

versnippering terug te dringen. Door Rijkswaterstaat, directie Noord-

Holland, ziin projecten gestart om dit beleid ten uitvoer te brengen. Eén van

de proiecten heeft betrekking op de verbindingszone tussen het natuur- en

recreatiegebied Spaarnwoude en de natuurgebieden in Amstelland. Deze

verbindingszone wordt doorsneden door een aantal verkeerswegen, nameliik

de e4, e9 en N5) en in de toekomst de rl7estrandweg 45, De directie Noord-
Holland heeft het Instituut voor Ruimteliike Organisatie rxo verzocht de

mogelijkheden te onderzoeken naar ontsnipperende maatregelen aan de

rijkswegen op locaties waar deze rijkswegen de verbindingszone doorsnijden.

Ook is verzocht de mogelijkheden te onderzoeken in hoeverre de berm van de

toekomstige e5 een onderdeel kan vormen van de verbindingszone. Op basis

van het vaststellen van de ecologische betekenis van voornoemde gebieden

zijn diverse knelpunten geanalyseerd. Voor deze knelpuntenlocaties zijn

oplossingsrichtingen gegenereerd in de vorm van door de provincie

Noord-Holland te nemen maauegelen.

De sector'Ecologie en Beleid'is door middel

oan beleidsstud,ies en a&siseing betrokken bij

aisieaorming, planontwikkeling als ook bij het

samenstellen aan pakketten ztan maatregelen

om de gezlenste ecobgische en milieukwaliuits-

doektellingen in gebieden te kunnen realiseren.

Daarnaasr is de sector intensieÍ betokken bij

de ontwikkeling van geinte$eetde gebied:-

geichte planaorming in Nederland, waarbij

vooral het landelijk gebied onderwerp van

studie is. In toenemende mate wordt ook

aandacht besteed aan ecologisch verantwoorde

sudekjke onrwikkelingsmogelijkheden op regio-

naal schaalniveau. Verder is de sector actief

op het gebied aan integraal waterbeheer door

het geoen oan adtiezen op basis oan onder-

zoek ooer mogelijkheden aoor herstel en

ontwikkeling aan natuurs)aarden in en Langs

het waÍer. De sector werkt aootal voor

nationale, proztinciale en regionale overheden.
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Verkeer en Vervoer

De sector'Verkeer en Veruoer'verricht onder-

zoek naar d.e omaang, aard en achtergronden

aan de araag naar ueruoer, en ontwikkeb en

evalueert instramenten ten dienste van de

ï eraoers- en infrastructuurplanning.

Belangrijke opdrachtgevers zijn dioerse

departemenren, lagere oaerheden, industiële

en transportbedrijven, en de EG, Het beleids-

ondersreunend onderzoek heeft betekking op

actuele en toekomstige beleidsoraagstukken als

het openbaar veruoer, het goederenaen)oer,

grote infrastructuurproj e cten, ontzrikkeling

van flankerend aeruoersbeleid (zoak het pijs-

beleid, parkeerbeleid, carpooling), dynamische

aerkeersbeheersing en invoering aan de infor-

matietechnologie in het verkeer en aentoer.

A
§*
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Í4 GENERAL EUROPEÀ}
DATA INFoRMATToN ExcHANGE NETwoRK (cnnotaN)

In het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer is het vervoersbeleid in
Nederland vastgelegd. Eén van de centrale doelstellingen is een goede bereik-

baarheid. Deze is nodig om Nederland bij transport en distributie in de

hoofdrol te houden. Een mogelijkheid om de bereikbaarheid te beïnvloeden is

dynamische verkeersbeheersing. Voor het toepassen van dynamische verkeers-

beheersing is het noodzakelijk om te beschikken over een goed beeld van de

actuele en te verwachten verkeerssituatie. In dit kader wordt door het

Instituut voor Ruimtelijke Organisatie rNo (mno) en de Technisch Physische

Dienst rNo-ru-Delft (rr,») deelgenomen aan het project cERDTEN, dat in het

kader van het onmr-programma! een Ec-programma voor Research and

Development in Advanced Road Transport Telematics in Europa, wordt
uitgevoerd. Het wordt mede gefinancierd door Rijkswaterstaat.

Door Rifkswaterstaat wordt het hoofdwegennet in Nederland voorzien van

meetapparatuur waaruit elke minuut meetgegevens beschikbaar komen.

Binnen het crnorrN-proiect wordt een informatiesysteem ontwikkeld en

gedemonstreerd om deze gegevens onJine in te zamelen en te interpreteren.

In het systeem bevindt zich een verkeerscentrale waar elke minuut actuele

verkeersgegevens binnenkomen. Het wno is binnen cERDIEN verantwoordelijk
voor het deelproject waarin rekenmodellen voor de verkeerscentrale worden

ontwikkeld en geïmplementeerd. Het werkt daartoe samen met het Institute
for Transport Studies van The University of Leeds. Verder zijn ook TpD en

Rijkswaterstaat in het deelproject betrokken.

Het gaat om twee rekenmodellen. Met het eerste rekenmodel wordt de

actuele wegcapaciteit geschat. Het tweede rekenmodel schat de reistijden en

filelengtes op basis van metingen op een wegvak. Het houdt daarbij rekening

met de gemiddelde rijtifd over het wegvak. Indien blijkt dat er minder voer-

tuigen het wegvak verlaten dan op basis van de metingen aan het begin van

het wegvak mag worden verwacht, dan treedt er vermoedelijk filevorming op.

Aan de hand van de minuutmetingen schat het model vervolgens de filelengte

en de vertraging als gevolg van de file.

Naar verwachting zal het centrale cERDIEN-systeem eind 1993 operationeel

zijn als laboratoriumopstelling. De daadwerkelijke demonstratie op een proef-

locatie langs de rrz tussen Gouda en Den Haag en de azo tussen Gouda en

Rotterdam zal ín ry94 plaatsvinden. De resultaten van de evaluatie van het

demonstratiesysteem zullen zowel worden gebruikt voor het opstellen van

aanbevelingen ten behoeve van een grootschalige implementatie in Nederland
als ten behoeve van andere rclanden.

Ir. G.R.M. Jansen



Logistiek

VERKEER EN DE LOGISTIEKE ORGANISI

VAN DE WESTLANDSE VEILINGEN

Een belangrijke zorg in het verkeers- en vervoersbeleid betreft de oplopende

spanning tussen de economische groei en de groei van het verkeer, hetgeen

zich onder meer openbaart door de toenemende problematiek van congestie.

Voor de overheid is het van belang een gedegen inzicht te hebben in de mate

waarin de bereikbaarheid van invloed is op de economische ontwikkeling van

Nederland. Indien duidelijk is in welke mate de kwaliteit van de infra-

structuur bijdraagt aan het functioneren van economische bedrijvigheid, kan

een onderbouwing worden gegeven van de ondersteunende werking van het

infrastructuurbeleid. Er is ook sprake van beïnvloeding in omgekeerde

richting. In toenemende mate wordt de congestie rechtstreeks veroorzaakt

door de verkeersproduktie van het bedrijfsleven.

In opdracht van Rijkswaterstaat (Dienst Verkeerskunde en Regionale Directie

Zuid-Holland) is een studie uitgevoerd naar voornoemde wisselwerking

tussen verkeer en infrastructuur enerzijds en de logistieke organisatie

anderzijds, waarbij het §flestland als case is gekozen. In dit verkeerskundig

betrekkelijk afgesloten gebied wordt een belangrijk deel van de economische

activiteit beheerst door de tuinbouw- en sierteelt en de afhandeling daarvan

via de veilingen. Deze regionaal en nationaal belangrifke exportactiviteit
wordt steeds meer gehinderd door congestie. Anderzifds bestaat de gedachte

dat de sector zelf ook aanzienlijk bijdraagt aan deze problematiek. Door
bijvoorbeeld het gebruik van tractoren voor de aanvoer van produkten op het

veilingterrein wordt de doorstroming van het verkeer op wegen in het

§Testland beperkt en congestie in de avondspits leidt tot aanpassing van de

vertrektijden van transporteurs naar het achterland. Om tot inzicht in deze

wisselwerking te komen is een inventarisatie gemaakt van de logistieke

activiteiten op de veilingterreinen, het veilinggebonden verkeer en de huidige

verkeerssituatie in het §festland. Op basis hiervan zijn uitspraken gedaan over

de ontwikkeling van het veilinggebonden verkeer in het §Testland en is nage-

gaan wat de bijdrage kan zijn van een aantal overheidsmaatregelen en maatre-
gelen die vanuit het bedrijfsproces van de veilingactiviteiten worden gestuurd

aan het verminderen van de verkeersbelasting.

Om het kwantitatieve effect van een aanpassing in de logistieke organisatie

van veilingactiviteiten op verkeersstromen te kunnen bepalen, is de relatie

tussen de logistieke organisatie van de bedrijvigheid en de infrastructuur in
een gedragsmodel weergegeven. Dit model simuleert en kwantificeert de

gevolgen van maatregelen voor de in- en uitgaande verkeersstromen van de

veiling als logistiek systeem.

De sector'Loginiek' verricht onderzoek en

adniseert op het tenein oan veranderingen in

d,e organisatie aan de produktie en het tans-

port nan goederen. De sector heeft vooral

expertise opgebouwd in stategische oraag-

stukken ten aanzien van de bedijfs-

oa ers chij dende logtstiek.

Voor bedijlen, branches en owrheden worden

studies gedaan op het gebicd oan locatie,

ruimtelijke distibutiestructuren en de retour-

lo gistiek, go e der eno erl o er s c en ario's, en op het

gebied ztan technologische ontwikhelingen in

ueruoerstechnieken, op- en oaerslagtechnieken

en inJrastructuur.
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Ruimteliik-Economische Onnuikkeling en Technologie

De sector'Ruimtelijk-Economische

Ontwikkeling en Technologie' doet onderzoek

naar economisch technologische oeranderings-

processen bij het bedijfsleaen. Eén intsalshoek

ooor onderzoek is de organisatie oan produktie

en d'ienstoerlening, waarbij oooral dc aeran-

dcringen binnen bedijfsketens centraal staan.

Daarnaast is onderuterp van onderzoek de

structurele factoren, die het concunentie-

aennogen van bedijfsketens en oan regio's

bepalen, op basis waaruan (regionale) oaer-

heden en bedrijwn worden geadoiseerd inzake

oersterking van het c oncunentien eftno gen.

Kennis ooer de relatie tussen bedijf en

omgeaing wordt vertaald naar beleid ooor de

ontwikkel'ing aan re§o's, sted.en of kantoor- of

bedrijfslocaties. Vanuit het gegeven dat de

Nedcrlandse economie in hoge mate een

diensteneconomie is, wordt aeel aandaeht

gegeaen aan ontwikkelingen bij dienst-

p erlenende b ed,rij aen,

Drs. P.A. de Ruijter

HET INDUSTRIEEL ]

Door de Nederlandse industrie en het ministerie van Economische Zaken

wordt het belang benadrukt dat Nederland een hoogwaardig industrieel
apparaat behoudt en versterkt. Mede in dat verband heeft de industriële ont-
wikkeling van de Amsterdamse regio nieuwe aandacht gekegen bij het lokale

bestuur en bij intermediaire instellingen ten behoeve van het bedrijfsleven.

In de noordvleugel van de Randstad zijn gebieden met een duidelijke
industriële signatuur relatief minder sterk geprofileerd dan in bijvoorbeeld de

zuidvleugel van de Randstad of in andere delen van Nederland. Amsterdam-

Noord vormt daar, tezamen met bijvoorbeeld de Zaanstreek en IJmond, een

uitzondering op. De verdere industriële ontwikkeling van dergelijke gebieden

in de noordvleugel moet centraal staan, wil de industrie ook in de noord-
vleugel verdere ontplooiingskansen kijgen.
In dit kader heeft het projectbureau RENAVAL het Instituut voor Ruimtelijke
Organisatie nto verzocht aan te geven waarop gerichte versterking van de

industriële structuur van Amsterdam-Noord kan plaatsvinden. Die verster-

king geldt zowel de bestaande, als mogelijk aan te trekken nieuwe industriële
bedrijvigheid. Daarbij moeten maatregelen om dat te bevorderen worden

aangegeven. Voor zover mogelijk zouden tevens aanbevelingen moeten

worden gedaan voor verbetering van het investeringsklimaat van Amsterdam-

Noord, dat, zo wordt algemeen gevoeld, te lijden heeft onder een negatief

imago.

Om deze vragen te beantwoorden is bezien wat het industriële profiel van

Amsterdam-Noord is en waaruit het concurrerend vermogen van die industrie
nu en in de toekomst kan bestaan. Welke bedrijvigheid past in het toekom-

stige proflel, en welke niet?

Door het verlies van het scheepsnieuwbouwcomplex in de jaren zeventig is

Amsterdam-Noord haar belangrijkste industriële pijler kwiitgeraakt. Nog
aanwezige industrieën zijn actief in de metaalnijverheid (scheepsonder-

houd, metaalprodukten), de chemie, de voedingsmiddelenindusuie en

de bouwnijverheid. Deze bedrijvigheid is op basis van een concurren-

tie-analyse gesegmenteerd in drie groepen, te weten de 'professionele'

(goede perspectieven), de'ambachtelijke' (gematigde kansen) en de

'transactiegevoelige' (snel kunnen reageren op trendgevoelige waag
bijvoorbeeld de modesector) ondernemingen. Voor ieder van deze

groepen zijn afzonderlijke aanbevelingen gedaan. Algemeen werd

aanbevolen bij de economische profilering van Amsterdam-Noord meer

aan te sluiten bij de kenmerkende sterkten van het Noordzeekanaal-

gebied en minder bij de karakteristiek van de stad Amsterdam.



Demografische Analyse, Toepassing en Advies

Drs. A,G,G. Op't Veld

DE VOORSPELLING VAN HET REGIONAAL ÀRBEIDSAANBOD

In toenemende mate wordt het beleid gecontonteerd met onevenwichtig-

heden op de arbeidsmarkt. Het gelijktijdig voorkomen van moeiliik vervulbare

vacatures en de aanhoudend hoge, langdurige werkloosheid, het dreigend

tekort aan geschoolde vaklieden en de noodzaak om het onderwiis te laten

inspelen op de economische ontwikkeling, zijn allemaal beleidsvraag-

stukken die voortvloeien uit knelpunten op de arbeidsmarkt.

Opleiding en scholing zijn per definitie toekomstgerichte activiteiten. De

kwalificatiefunctie van het reguliere onderwijs staat volop in de belang-

stelling en richt zich op de voorbereiding van jongeren op een adequate

functievervr:lling in hun latere beroepsloopbaan ongeacht of dit nu over-

dag of 's avonds, full-time of part-time is. Tegelifkertijd is sprake van een

uitgebreid netwerk van private en publieke instellingen die zich richten op de

her-, om- en bijscholing van werknemers of werkzoekenden. De Nederlandse

overheid neigt ernaar de beleidsvorming op het door haar bestreken gebied

van onderwijs en scholing te decentraliseren en te dereguleren. Hierin ziet ze

een mogeliikheid om flexibeler in te spelen op knelpunten op de arbeids-

markt.

De hiervoor genoemde ontwikkelingen - aansluiting onderwiis-arbeid,

toekomstoriëntatie en decentralisering - doen de vraag naar informatie over

mogelijke, toekomstige knelpunten op regionale arbeidsmarkten toenemen.

In opdracht van het Centraal Bureau voor de Arbeidsvoorziening is een

model ontwikkeld voor het voorspellen van het regionaal arbeidsaanbod.

Uitgangspunt bi1 de formulering van dit model is het streven naar een

dynamische, op simulatie gebaseerde raming van het arbeidsaanbod, onder-

scheiden naar verschillende soorten arbeid. In eerste instantie wordt de

potentiële beroepsbevolking (dat deel van de bevolking dat zich in principe

aan kan bieden op de arbeidsmarkt, omdat het binnen de leeftijdsgroep van

r5 tot en met 64 jaar valt en omdat het geen voltijdonderwijs volgD geraamd

door de simulatie van de veroudering van de bevolking met één jaar en van de

toetreding tot de arbeidsmarkt van schoolverlaters. Vervolgens wordt van de

potentiële beroepsbevolking geraamd in hoeverre zii zich in de verschillende

regio's op de arbeidsmarkt meldt. Er wordt met andere woorden een raming

van regionale verschillen in arbeidsparticipatie gemaakt. De belangrijkste

factor voor het verklaren van deze regionale verschillen blijkt het opleidings-

niveau van de potentiële beroepsbevolking te zijn.Daarnaast zijn geslacht en

leeftijd belangrijke verklarende variabelen.

Het Centraal Bureau voor de Arbeidsvoorziening heeft hiermee een model-

lenset voor een integrale landelijke prognose van vraag en aanbod van arbeid

op de regionale markt en op de middellange termijn.

De sector'Demografische Ana$tse, Toepassing

en Advies' leaert gegel)ens oaer de demo-

grafische ontwikkeling, gedffirentieerd naar

regio of gemeente, op basis waaroan onderzoek

en adaieruterh plaaxvindt op het gebied xan

onderuijs en arbeidsmarht, consumptieae

bestedingen, en ouderen en voorzieningen.

Het werh aan de sector, dat in opdracht aan

orterheden en het bedijfsleaen wordt

uitgevoerd, wordt gekenmerkt door de aolgende

diensten: het lez:eren aan prognoses, de inter-

pretatie en anallse van deze aijfers toegesned.en

op specifieke Dragen tan de opdrachtgeaer en

het ontwikkelen van informatíe- en beslissings-

ondersteunende systemeil aoor gebruik door de

opdrachtgeaer.
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Wonen en Volkshuisvesting

De sector'Wonen en Volkshuisu esting' aerricht

hwantitatiezt e en kwalitatiev e studies inzake

het aanbod en de araag op de regionale

woningmarkt en adaiseefi ooer zaken als

woningtoonaad, woonwensen en hoog-

waardige woonmilieus.

De sector werkt in opdracht van het ministerie

o an Volkshuisaesting, Ruimtelijke Ordening

en Milieubeheer, en uoor gemeenten en

w o nin g b o uw c o rp o r ati e s.

In het oersla§aar heeft de sector besloten ooor

zi.chzelf re beginnen; per 1 januari 1993 heeft

het grootne deel van de sector het Instituut

aoor Ruimtelíjke Organisatie TNO aerlaten

en opereefi nu onder de naam Focus.

KWALITATIEVE WON

In de afgelopen iaren is in Nederland de aandacht voor het woningtekort
verminderd en verschoven naar de problematiek van de kwalitatieve woning-
behoefte. Het afnemend belang van de kwantitatieve woningnood in
Nederland heeft bij deze verschuiving een belangrijke rol gespeeld. De regio

Utrecht vonnt op deze ontwikkeling echter een uitzondering; er is nog sprake

van een aanzienlijk woningtekort.
Bij het oplossen van dit woningtekort moeten enkele factoren uitdrukkelijk in
beschouwing worden betrokken. Zo doet het woningtekort zich met name

voor in de stad Utrecht, terwifl de ruimtelifke mogelijkheden in deze

gemeente onvoldoende zijn. Een regionale oplossing voor deze lokale proble-

matiek is daarom noodzakelijk. Daamaast zal bij het oplossen van dit woning-
tekort nadrukkelijker dan een aantal jaren geleden moeten worden nagegaan

welk effect de toe te voegen woningen zullen hebben op het functioneren van

de bestaande woningvoorraad. Het zal daarbij niet alleen moeten gaan om het

vergroten van het aanbod van woningen waar veel vraag naar bestaat, maar

ook om het verminderen van de bestaande scheeftreid in de woningvoorraad.

Dit maakt het onder meer wenselijk inzicht te hebben in de woonwensen van

die huishoudens die een aantrekkelijke woning achterlaten.

Bij de Directie van de Volkshuisvesting in de provincie Utrecht bestaat voor
de regio Utrecht behoefte aan een beter inzicht in de woonwensen van poten-

tiële doorstromers en de effecten van nieuwbouwprogramma's op de woning-
markt. De Directie heeft het Instituut voor Ruimtelijke Organisatie TNo en

het bureau Companen (adviesgroep voor beleid, onderzoek en planning ov)

gevraagd de woningmarktsituatie voor de regio Utrecht te beschrijven en

inzicht te bieden in de effecten van de verschillende nieuwbouwprogramma's

op het functioneren van de woningmarkt. De woningmarktsituatie is onder

meer, dat voor de regio Utrecht sprake is van een urgent woningtekort en een

tekort aan bouwgrondcapaciteit. Verder is sprake van een onevenwichtige

verdeling van de woonruimte. Om inzicht te krijgen in de effecten van nieuw-
bouwprogramma's voor de bestaande woningmarktsituatie (zoals woning-

tekort, doorstroming, leegstandsrisico's), hebben de onderzoekers met behulp

van een simulatiemodel (Quatromodel) een viertal varianten die van beleids-

matige betekenis zijn, uitgewerkt. Uit de simulaties zijn diverse conclusies

getrokken inzake relaties tussen de omvang van nieuwbouwprogrammars en

de gevolgen daarvan voor de woningmarkt (soorten woningen, mogelijke

Ieegstand, afstemming tussen vraag en aanbod, doorstromingsprocessen

enzovoort). Op basis van deze conclusies zal de Directie van de Volkshuis-

vesting (provincie Utrecht) zich beraden over de gewenste samenstelling van

het woningbouwprogramma in de komende jaren.

Ir. J.T.M. Poulus



Studiecentrum voor Technologie en Beleid

Technologische ontwikkelingen confronteren economie eí
samenleving met complexe keuzevraagstukken. Hierop is

binnen bestaande stnrcturen en organisaties niet altiid een

antwoord te vinden. Nationale en internationale over-

heden, bedrijven, maatschappelijke organisaties, maar ook

individuen worden hierdoor voortdurend gedwongen

opnieuw na te denken over hun doelstellingen en de te

volgen strategieën.

Het Studiecentrum voor Technologie en Beleid rNo (srr)
ondersteunt deze strategische beleidsvorming met econo-

misch en sociaalwetenschappelijk onderzoek en daarop

gebaseerde advisering.

óp die manier wil srs een biidrage leveren aan het

overbruggen van de klooftussen technologische kansen

enerzijds en maatschappelijke en economische wensen en

behoeften anderziids.

fuof.dr.ir. R.E.H.M. Smrrs

di.recteur

Het werk wordt binnen stn uitgevoerd door een drietal

werkgroepen, die elk een voor de markt herkenbaar werk-

veld hebben.

De werkgroep 'Technologie, economie, organisatie en

strategie'beweegt zich op het terrein van het industrie- en

technologiebeleid. Sectorale analyses, kennisoverdracht

naar het Midden- en Kleinbedriif, en ontwerp en evaluatie

van beleid en/of beleidsinstrumenten zijn essentiële onder-

delen van het onderzoeks- en advieswerk.

De werkgroep'Technologie en samenleving' onderzoekt

de bijdrage van technologie aan een duurzame samen-

leving. Integraal ketenbeheer, economie en milieu en

duurzaamheidsstrategieën zi jn hier belangri jke onder-

werpen.

De werkgroep 'Informatie, telecommunicatie en media'

tenslotte stelt zich ten doel onderzoek le verrichten naar

en advies te geven over de samenhangen tussen informatie
(-technologie), economie en samenleving. Deze werk-

groep consentreert zich onder meer op de economische

aspecten van (investeringen in) telecommunicatie,

overheidsautomatisering en de rol van kabeltelevisie in de

toekomstige informatie-infrastructuur.

Doordat srs onderdeel is van TNo, verkeert het in een

unieke positie. srs heeft hierdoor niet alleen toegang tot
technische kennis, maar het wordt ook in toenemende

mate door de technische ïNo.instituten benaderd met de

vraag om hun technische expertise aan te vullen met

economische, bestuurli jke en sociaalwetenschappelijke

inzichten.

Hierdoor ontstaat een multidisciplinaire combinatie van

kennis, waaraan op vele terreinen zoals milieutechnologie,

biotechnologie, medische technologie en informatietech-
nologie in toenemende mate behoefte blilkt te bestaan.

.t.
srB voert opdrachten uit van de nationale overheid
(diverse departementen), instellingen die op afstand van

de overheid opereren (zoals adviesraden, programma-

raden), vakorganisaties, branche-organisaties, individuele

bedrijven en van de Europese Commissie.

ln r99z waren z6 personen in dienst bij het Studie-

centrum en werd een omzet gehaald van circa / 5 milioen.
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Technologie, Economie, Organisatie en Strategie

De werkgroep'Technologie, Economie,

Organisatie en Stategie' aen"icht onderzoek

naar de economische en organisatoische

aspecten uan technologische innoaatieproces-

sen. Het onderzoeks- en adaieswerk, gericht op

de strategische araagstukken ran onder-

nemingen, branche-organisaties, kennis-

instituten en oaerheden, beteft in de eerste

plaats de analyse van bedijfsketens (in relatie

tot hun omgeaing). Op basis oan deze

inzichten wordt de relatie gelegd met het

nioeau van afzonderl'ijke bedijven inzake

onderwerpen als organisatieoraagstukken,

relaties tussen kennisinstituten en onder-

nemingen, en aorïnen oan netuerh-

management. Daarnaast wordcn relaties

gelegd met (inter-)nationale onderuterpen als

de ontwikkeling aan nationale innoaatie-

systemen en het induyrie- en technolo§ebeleid.

Dr. D, Jacobs

Voor de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven is het van cruciaal belang

zicht te hebben op de ontwikkeling van de Nederlandse economie. Het
concurrentievermogen van de Nederlandse economie staat onder andere door
de internationalisering voortdurend onder druk en dreigt zelfs af te nemen.

Het is dan ook zeer van belang het inzicht te vergroten in die factoren, die de

economische ontwikkeling en de Nederlandse concurrentiekacht bepalen.

Een belangrijke invalshoek voor onderzoek is het niveau van de nationale

bedrijfstakken (sectoren). W'aaraan ontlenen deze bedrijfstakken hun
internationale succes?

Het Studiecentrum voor Technologie en Beleid rNo heeft op basis van

Porters studie'The Competitive Advantage of Nations' (rggo) in de afgelopen

drie jaren expertise opgebouwd in het analyseren van bedrijfstakken op hun
sterke en zwakke kanten. In deze drie jaren heeft srn vijfentwintig zoge-

naamde sectorstudies verricht in opdracht van de Nederlandse overheid en

het bedrijfsleven. Onder meer zijn studies uitgevoerd naar de sectoren

chassis-en carrosseriebouw, vrachtwagenbouw, zuivelindustrie, telecommu-

nicatie-industrie, zeescheepvaart, woningbouw en utiliteitsbouw.
ïn ry92 is een drietal sectorstudies verricht, namelijk:
- de sector van de Nederlandse aannemers en installateurs in de glastuin-

bouw in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en de

Algemene Vereniging van Aannemers en Installateurs in de Glastuinbouw
(evec);

- de sector van de maritieme toeleveranciers in Nederland in opdracht van

de Stichting Coördinatie Maritiem Onderzoek;

- de sector van de kunststofrerwerkende industrie in opdracht van het

ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse Federatie van

Kunststoffen (Nnx).

Doel van deze sectorstudies is vooral de desbetreffende sector in kaart te

brengen en te typeren mede aan de hand van concurrentiebepalende factoren.

Vervolgens worden de sterkten en zwaktes en de factoren waardoor deze

worden bepaald, in beeld gebracht. Nagegaan wordt hoe sterkten verder

kunnen worden uitgebouwd, dan wel zwaktes kunnen worden weggenomen.

Hierbii komen onderwerpen aan de orde als factorvoordelen, aard en ontwik-
keling van de vraag, karakter van de concuÍrentie, het netwerk van toe-

levering en uitbesteding, en de rol van de overheid. Op basis van de

, conclusies worden aanbevelingen gedaan voor beleidsvorming bij zowel
, de overheid als de desbetreffende bedrijfssectoren.



Technologie en Samenleving

TECHNOLOGIE EN EEN DUURZAME SAMENLEVING

Het streven naar duurzame ontwikkeling is één van de belangriikste

uitdagingen waarvoor onze maatschappij de komende decennia gesteld wordt.

Daarbij gaat het erom de wisselwerking tussen ecologie, economie en cultuur
zodanig te beïnvloeden dat maatschappelijke activiteiten ecologisch inpasbaar

zijn. Het begrip 'duurzame ontwikkeling' is de laatste jaren, zowel nationaal

als internationaal, uitgangspunt van beleid geworden.

Het huidige beleid is echter op de korte termijn gericht. Het gedrag van

bedriyven wordt veelal bepaald door eisen tot rendement op de korte termiin.

Ook de politiek kijkt vaak slechts enkele jaren vooruit. Het huidige, op de

korte termijn gerichte denken moet plaats maken voor het lange-termiin-
perspectief van duurzame ontwikkeling.
Een goede aanpak om tot een lange-termiinbeleid te komen is het ontwikke-

len van zogenaamde 'duurzaamheidsstrategieën'. Een duurzaamheidsstrategie

is het bewust selecteren en ten uitvoer brengen van een bepaalde techno-

logische ontwikkelingsrichting die uit het oogpunt van duurzaamheid de

voorkeur verdient boven andere technologische ontwikkelingsrichtingen en

waarvan de implementatie in maatschappelijk opzicht haalbaar wordt geacht.

De keuze voor een bepaalde technologische ontwikkelingsrichting heeft niet

alleen technologische consequenties, maar brengt ook maatschappelijke

aanpassingsprocessen met zich mee. Gezien het streven om binnen één

generatie tot een duurzame samenleving te komen, zou bi1 het opstellen van

duurzaamheidsstrategieën een termifn van zo'n twintig jaar voor ogen

gehouden moeten worden.

In opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

Milieubeheer is onderzoek gedaan naar aanzetten tot de ontwikkeling van

duurzaamheidsstrategieën. Onder meer op basis van casestudies van kunst-

stoftoepassing in de bouw en verpakkingsbranche is getracht inzicht te krijgen

in de stappen die noodzakeliik ziin om tot het opstellen van duurzaamheids-

strategieën te komen. Op basis hiervan zijn onderdelen van dit stappenplan

nader uitgewerkt in de vorm van aanzetten tot formulering van programma's

van eisen. Hierin zijn opgenomen concrete milieurandvoorwaarden, een

inventarisatie van verkenningsmethoden die bruikbaar worden geacht bi1 het

opstellen van duurzaamheidsstrategieën, en een beschrijving van ontwik-
kelingstrajecten van technologieën, waarin het met name gaat om hoe

verschillende actoren het begrip 'duurzaamheidsstrategie' concretiseren. Met
dit onderzoek is beoogd een eerste aanzet te geven tot de uitwerking van het

begrip duurzaamheidsstrategie. Om daadwerkeliyk over te kunnen gaan tot de

implementatie van duurzaamheidsstrategieën zal nader onderzoek nood-

zakelijk zijn.

De werkgroep 'Technologie en Samenleaing'

aerricht onderzoeh naar de wijze waarop

technologie optimaal kan worden afgeuemd op

het streoen naar een duurzame ontwikkeling.

Daarbij wordt aooral aandacht besteed aan de

bijdrage die het bedijfsleaen zou kunnen

leteren en de sturende rol uan de oaerheid

hierbij.

In opdracht aan het bedijfsleuen icht het

onderzoek zich vooral op de ontwikkeling ran

milieumanagement. Ook aindt ontwikkeling

plaax oan methoden om economische fficten

aan milieumaatregelen door te rekenen.

Voor de overheid wordt het onderzoek geicht

op de ffictioiteit van de milieubeleids-

instrumenten, die de ouerheid inzet om

bedijaen aan te sporen om schoner te

produceren.

Daamaast worden milieugeichte methoden

ontwikkeld om technologische ornwikkelingen

te terkennen en houdt de sector zich bezig met

het aerbeteren aan de milieu- en isico-

communicatie ten behoeae aan bediiven en de

ozterhei.d.

Mw. prof. dr. J. M. Cramer



De werkgroep'Informatie, Telecommunicatie

en Media'verricht onderzoek naar de ontwik-

keling van de (elektonische) informatievoor-

ziening in relatie tot sociale, economische,

technologische en institutionele aerandeings-

processen ten behoeve oan beleidsoorming bij

departementen, lagere oterheden, branche-

organisaties, bedijven en de EG. In het

onderzoeks- en advieswerk staan de oolgende

werkgebieden centaal:

. ooerhe'idsinformatiebele'i.d en ooerheids-

informatieooorziening (ook in relatie tot

internationalis ein g) ;

. (bedijfu)economische en organisatoische

aspecten ztan besluitvorming over en het

introduceren aan telematica-toepas singen

en innoaatieoe informatiediensten, en de

efrecten daaruan op marktstntctuur en

marktgedrag;

. telecommunicatic-en (elektonisch)

mediabeleid, regukingsvraagstukken en

strateg'ieuorming aoor de middellange

Infortnatie, Telecommunicatie en Media

Door de ontwikkeling van de informatietechnologie (tr) worden organisaties

geconfronteerd met complexe keuzevraagstukken op het gebied van hun
informatiebeieid. Deze vraagstukken hebben onder meer betrekking op de

invoering van elektronische informatiediensten, de structurering van geauto-

matiseerde informatiesystemen en de financieel-economische effecten. In
deze kijken ook koepelorganisaties welke vormen van dienstverlening en van

coördinatie en/of regulering zij moeten ontwikkelen.

In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (vNc) heeft het

Studiecentrum voor Technologie en Beleid rNo een vergelijkend onderzoek

uitgevoerd naar de taakbehartiging van vier koepelorganisaties op het terrein
van tr-ontwikkeling binnen hun aandachtsgebied. Het ging daarbij vooral om

de activiteiten van de koepelorganisaties betreffende de begeleiding en struc-

turering van de ontwikkeling van geautomatiseerde informatiesystemen.

Daarbinnen hebben de onderzoekers zowel de systeemontwikkeling als de

netwerkontwikkeling nader in beschouwing genomen. Bij systeemontwik-

keling gaat het om de activiteiten met betrekking tot de ontwikkeling van de

informatiesystemen die binnen de organisaties worden gebruikt. De onder-

zoekers hebben deze activiteiten weer nader ingedeeld waarbij sprake is van

een stiigend aspiratieniveau (namelijk van voorlichting over tot en met het zelf
ontwikkelen van systemen). Bij netwerkontwikkeling hebben de onderzoekers

activiteiten nader beschouwd met betrekking tot het adviseren over of het

vaststellen van standaarden voor communicatie, het aanbieden van diensten

in de vorm van netwerken of in de vorm van elektronische informatie-
diensten. In het kader van het onderzoek zijn de volgende sectoren in overleg

met de vNG geselecteerd:

- de volkshuisvesting;

- de gezondheidszorg (sector ziekenhuizen);

- het midden- en kleinbedrijf;
- de agrarische sector.

De resultaten van de analyse van de activiteiten van de koepelorganisaties op

voornoemde sectoren zijn vergeleken met de activiteiten van de twc binnen
de gemeentelifke sector. Op basis hiervan zijn conclusies en aan-

bevelingen geformuleerd ten aanzien van diverse aspecten

binnen de voornoemde onderwerpen systeem- en netwerk-

ontwikkeling. De resultaten van het onderzoek vormen voor
vNG een basis voor een evaluatie van het bestaande

n-beleid.

Dr. A.J.M. Leyun

rerrnun.



ïechnologie Management Groep

Technologie is heden ten dage één van de belangrijkste

factoren voor het succesvol continueren van zowel

industriële als dienswerlenende activiteiten, Het succesvol

managen van deze factor vereist inzicht in specifieke

bedrijfskundige aspecten, kennis van mogelijke techno-

logische toepassingen en ervaring in het inpassen van

nieuwe technologieën binnen organisaties.

Zeker binnen kleine ert middelgrote ondernemingen is

door het ontbreken van,voldsende kennis, inzicht en/of

ervaring behoefte aan'èxterne ondersteuning op deze

gebieden. Met nar,nérvoor bedrijven die in hun inves-

teringskeuzes in toeíemende mate geconfronÍeerd worden

met de versnelling in technologische ontwikkeling, een

groeiend aantal alternatieve keuzes, vervlechting van

technologieën, toenemende kosten en kortere terug-

verdientif den.

De Technologie Management Groep rNo (rme) richt zich

op voornoemde complexe vraagstukken op het raakvlak

van beleid, organisatie en technologie, waarbij een drietal

voor de markt herkenbare werkgebieden worden onder-

scheiden, te weten:

- kwaliteitszorg en organisatie;

- management van innovatiel

- informatievoorzieningen-management.
Het werk op deze gebieden wordt uitgevoerd door een

drietal organisatorische eenheden, namelijk:

- Projectgroep Bedrijfskunde rxo (ncn)

- Innovatie Advies Groep rNo (nc)
- Centrurn voor,kfuiàatie en Documentatie tNo (cm)
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Eind 1992 is bgglotén het ct§ op te heffen. Een deel van

de werkzaamheden yanlhei,clD (met name literatuuron-

derzoek) is ondei§à&àeht bif de Octrooi Informatie

Dienst (odcro),,1,., , :1,,,, .,,,, , I

nen geeft ondersteuning bij rhet invoeren van integlale
kwaliteitszorg. Het gaat daarbij niet alleen om de kwaliteit
van het produkt of proces, maar om de kwaliteit van de

gehete bedrijfsvoering. Integrale kwaliteitszorg is voor

ondernemingen binnen de afuegingen rond het ,

management van technologie een centraal beleidsthema.

tee begeleidt visie- en suategiebepalingsprocesqehil]eidt,,l,

creatieve en draagvlakcreatie-sessies voor benodigde

technologische en/of organisatorische veranderingen en

organiseertlbegeleidt zoekprocessen naar inpasbare,

nieuwe actir.iteiten.

cln levert, ter ondersteuning van de besluiworming
binnen bedrijven orntrent technologische keuzes, infor-
matie aaR waariÈ, de. peiqpeetieven rond ontwikkelingen in
de technologig, en,, de;,m4rlt' (octrooi-informatie, business

& technology intelligence, enzovoort) apart of
geintegreerd worden aangeboden.

TMG voert opdrachten uit voor industriële en dienst-

verlenende bedrijven in binnen- en buitenland, branche-

organisaties, overheden en de Europese Commissie.

In tggz waÍen 42 personen in dienst bij rr*c en werd een

omzet gehaald van circa / 9 miljoen.



Innovatie Advies Groep
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De Innooatie Adaies Groep TNO begeleidt

industicle en dienstverlenende bedijaen en

ínstellingen in nagenoeg alle Neilerlandse

bedijfstakken bij de aonngeaing en realisatie

aan innoaatie. Zij aerricht onderzoek en biedt

adoies- en trainingsmogelijkheden op gebieden

ah strategieaorming, aernieuwing oan

produktmarktcombinaties, management- en

organis atie-ontwikkeling en de implementatie

van nieuwe techwlogieën, Ook aihiseert zij

belei.dsmakers en adtsiseurs die betrokken zijn

bij de stimuleing van de vitaliteit van onder-

nemingen, zoak overheden, ontwikkelings-

maatschappijen, banken en innouatiecentra.

Drl P.M. Jongejan

ENTENSECTOR

Produkten hebben niet het eeuwige leven. Bij verzadiging van de markt stag-

neert de afzet, neemt de concurrentie toe en dalen de marges. Permanente
produkwernieuwing is dan een van de mogelijkheden om een produkt langer

renderend in de markt te houden. Succesvolle produkwemieuwing speelt in
op nieuwe afnemerswensen en -behoeften en maakt zoveel mogelijk gebruik

van nieuwe, moeilijk te kopiëren technologische mogelijkheden.

Bij een grote producent van strijkbouten leefde de vraag in hoeverre het

strijkzoolconcept op basis van nieuwe technologische ontwikkelingen verder

zou kunnen worden aangepast. Consumentenonderzoek heeft uitgewezen dat
het uiterlijk van de zoolplaat van het strijkijzer een belangrijk koopmotief
vormt. Van de zoolplaat wordt gladheid en strijksnelheid verwacht.

Belangrijke randvoorwaarden voor de beoogde vernieuwing waren een

daadwerkelijke vergroting van de strifkfunctionaliteit van de zoolplaat,

afstemming op de wensen van de klant en de mogelijkheid van toepassing van

nieuwe materialen in het bestaande produktieproces.

De Innovatie Advies Groep rNo werd gevraagd om een proces te organiseren

en te begeleiden, gericht op het genereren van kansrijke ideeën voor een

nieuw zoolconcept binnen de gegeven randvoorwaarden en met een optimaal
gebruik van interne en externe kennis en creativiteit. Na een uitvoerige pro-

bleemanalyse werden met behulp van de toepassing van creativiteitstechnie-

ken in workshopvorÍn, met deskundigen vanuit verschillende disciplines en

achtergronden (waaronder zeven TNo-medewerkers), een groot aantal
principe-ideeën gegenereerd. Deze ideeën werden vervolgens in samenspraak

met de klant geclusterd, op kansrijkheid

beoordeeld en waar nodig nog

verder uitgewerkt. De uit-
komst van dit proces

bood de klant meer

dan voldoende

aanknopingspun-

ten om over te

gaan tot ver-

dere techni-
sche ontwik-
keling van

een nieuw
zoolconcept.



Proi ectgroep Bedrii fskunde

KWALITEITSZORG IN HET ZIEKENHUIS

Ook in de gezondheidszorg is kwaliteitszorg een actueel thema.

Consument, overheid en verzekeraar kiiken kritischer naar de kwaliteit

van de geleverde diensten. De Nederlandse overheid speelt hier op in
met nieuwe wetgeving: de'§íet op beroepen in de individuele gezond-

heidszorg' en de'ontwerp-Kwaliteitswet zorginstellingen' zijn bedoeld als

randvoorwaarden. Daarbinnen hebben het management van instellingen en

de beroepsbeoefenaren een eigen verantwoordeliikheid voor het leveren van

een kwalitatief goede zorg. De kwaliteit van de zorg in een ziekenhuis is het

gezamenlijke resultaat van de kwaliteit van het professionele handelen en die

van de organisatie binnen dat ziekenhuis. Om de kwaliteit van dit proces te

beheersen en objectief meetbaar te maken, hebben acht Nederlandse zieken-

huizen de Stichting necr opgericht. Ze willen komen tot een obiectieve

kwaliteitserkenning op basis van algemeen erkende normen, ofirel een

accreditatiesysteem door middel van het Proefproiect ACcreditatiE (racr)
van ziekenhuizen.

Her project wordt uitgevoerd door de Projectgroep Bedrijfskunde rNo in

samenwerking met het Centrum voor Medische Technologie rNo en wordt

grotendeels gefinancierd door de Ziekenfondsraad. Het gaat bii pecr niet om

de kwaliteit van de individuele beroepsbeoefenaar. PACE is gericht op de

organisatorische kant van de zorg in ziekenhuizen. Eén van de voornaamste

doelstellingen van het racr-project is het ontwikkelen van kwaliteitsborgings-

normen voor eenentwintig ziekenhuisafdelingen, die als basis van accreditatie

moeten dienen. In de eerste fase van het proiect is met medewèrkers van een

ziekenhuisafdeling een conceptkwaliteitsborgingsnorm ontwikkeld op basis

van een analyse van het primaire proces. In de tweede fase hebben de

collega's van de afdelingen uit de andere zeven ziekenhuizen deze normen

kritisch bekeken. Deze toetsing van alle eenentwintig normen is eind t99z

afgerond.

In r993 zal een validatie en verificatie van deze normen plaatsvinden. In de

validatiefase worden de eenentwintig ontwikkelde kwaliteitsborgingsnormen

door belangengroeperingen van commentaar voorzien. Dit commentaar

wordt bezien op relevantie en kan leiden tot aanpassingen van de norm-

teksten. De verificatie dient als toetsingsmoment om de praktische waarde

van de kwaliteitsborgingsnormen in de ziekenhuisafdelingen te verifiëren. Het
project zalnaar verwachting in t994 zijn afgerond.
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De hojectgroep Bedijfskunde TNO a&tiseert

industiële en dienstoerlenende bedrijven in

nagenoeg alle Nederlandse bedijfstakken op

het gebíed aan kwaliteitsborging. Het adoies-

werk houdt in het ontwikkelen en verzorgen

a an kwaliteits z orgopleidingen (oak bronche^

geichte rrainingen), het in beeld brengen aan

hwaliteitskosten en het doorlichten enlof opzet-

ten aan kwaliteitssystemen op basis aan de

ISO 9000 serie, het doorlichten en aerbeteren

aan de kwaliteit oan de organisatiestructuur

aan bedijven met betekking tot de taken,

beaoegdheden en aeranrwoordelij kheden.

Ing. A. de Heer
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Het Centrum uoor Infonnatie en

D ocumentatie TN O lea ert infornatiediensten
Drs. Ch.L. Citroen

met betrekking tot octrooien, technische en

raetenschapp elij ke onttaikkelingen, b edijfs -

economischeenmarktinJormatie. Daaraaast DE vLTEGTUTGTNDUSTRtE rN EURopA

worden adviezert gege,en over het beheersen 
voor een onderneming die minimaal streeft naar behoud van haar positie, is

aan informatiestomen binnen organisaties. het van groot belang op de hoogte te blijven van externe ontwikkelingen die

T.eaens worden op bepaalde gebieden van invloed zouden kunnen zijn op haar eigen bedrijfsresultaten, zowel op

korte a1s op lange termijn. Een systematische en regelmatige omgevingsscan
databanken ontwihheld. kan informatie leveren die nodig is om concurrenten vooÍ te blijven.

Aarrgaarde octrooien wordett,ooral recherches In de verenigde staten is het verrichten van octrooi-onderzoek alleen goed

mogelijk naar Amerikaanse octrooipublikaties. Voor de Amerikaanse vlieg-
verricht ter bepalittg aan de nieuwheid aan de tuigindustrie die in toenemende mate te duchten heeft van Europese concur-

statd aan de techniek, rer rasrstelling aan rent'ic' houdt dcze beperking ecn te groot risico in'
Een grote vliegtuigfabrikant in de Verenigde Staten laat dan ook al sinds jaren

euentueel te nenten juridiche stappen inzake zo'n scan maandelijks uitvoeren door de Octrooi Informatie Dienst TNO . Dit

oppositie en nietigheid, en ter bepaling aan abonnement werd begin rgg2 opgezegd, omdat de fabrikant de informatie zelf
zou gaan aanschaffen op cD-RoÀI. Na enkele maanden bleek dat deze

inbreuhgetaar aan bestaande ocffooirechten. vervangende dienst te kostbaar werd, doordat de selectie en analyse van de

Inzake de orerige informatiediensten,indt in octrooien door de fabrikant zelf verricht moesten worden. ook waren niet alle

gegevens Engelstalig, zodat deze voor de fabrikant niet bruikbaar waren. Na
toenemende mate een combinatie plaats ïussen een half jaar gaf de fabrikant ti)dens een bezoek aan de OrD te kennen het

technologische en zakelijhe informatie abonnement weer aan te lvillen gaan. Deze scan bestaat uit een overzicht en

analyse van alle aangevraagde en verleende octrooien van concurrenten in
(Business {t Technolog bttelligence), Europa.

waardoor ondersteuning kan plaarsuindetr van De diensten van de oIo ziin in een aantai opzichten uniek. De ot» heeft als

enig bureau toegang tot de documentatie van het Europees Octrooibureau, en
innoaaïie- en inaesteingsbeslissingen bij daarmee tot de complete documenten in plaats van de abstracts. Door het feit

1 .:--_^.^ L._^_-^t^- dat de orn zetelt in het gebouw van het Europees Octrooibureau is de ot» in
mtoaetgrote ett grote ondernet'unge't' ,rattcne 

staar snel octrooi-onderzoek uit te voeren.
organisaties en oaerheden. Daarnaast heeft de vliegtuigfabrikant aan de Business and Technology

Centrum voor Infornatie en Documentatie

, Io*^ y ff.- -'"""'--.ïff ï",'.'-';ï;:ïiïfiï;'-'J;i.':ï::i::;J:[,ï,ï:iïf,::
7:r" ,,i,,. "o"; .. /,Wt , I I gebied van vliegtuigbouw in Europa. Databestanden worden on-line
:..t,,. "' , ,,-sà' ' 

,/ 
/ I t y geconsulteerd op vooraf afgesproken onderwerpen. De informatie

, ,i;{* ,,\...?,,,*;.. 
' 

e\ or1 7 kan bestaan uit attendering op nieuwe Europese rapporten,
'l;'^".ï: ' . e\ r1& I congresverslagen, tijdschriftartikelen, nieuws betreffende over-

{#,-

t= \,,.
-r \ gl , ' ..";,_\ 

orr\%f heidssteun aan vliegtuigbedriiven in Europese landen, met

\P t\ 
. ';rh ,.1;l;"ï;\-ob)ry waar mogeli;k een achtergrondanalyse, samenwerkings-

\ \ "at]à 
" i":;:,i:," "''t:,)1 ' :ffi verbanden. fusies enzovoorl. Brr selecteert en compileert de

§ \ 
\. nn ï :;,):"!ui{."- 

ffi sesevens die in rapportasevorm geleverd worden.
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/NRO-INO, Defft, 1992

PRESENTATIES

Clercq, F. le

De stad ontsloten
Deelname aan Capita Selectareehs 'Amsterd.amse Kwes-

ties', Amsterd.amse Hogeschool ooor de Kunsten, 1992

Vonk, F.P.M.
Urban Economic Regeneration:
an international comparison of medium-sized
cities, policy making
Paper presented to the Spetses workshop, 09-1992

Sector
stedelijk ontwikkeling smanag ement

RAPPO RTEN

Biemold, D.E. en H. Olden

Prioriteiten in het stedeliik beleid in
middelgrote steden

lNRO-fNq Deft, nr.: SOM 1991-07, 1992

Bongenaar, A. en H. Olden

Evaluatie Teleport Sloterdiik
/NRO-INO, DeUr, nr.: SOM 1992-11, 1992

Bongenaar, 4., F. le Clercq, R.T. Lie, en

P.P. Tordoir
Kantoorfuncties in ÀWF-programma lJ-oever
/NRO-INq Deft, nr.: SOM 1992-02, 1992

Bongenaar, A., F. le Clercq, R.T. Lie, P.P. Tordoir,
H.A. Vethman en J.L.M. van Ineveld

Kantoorfuncties voor de If-oever (concept)

INRO-?Nq Deft, nr.: SOM 1992-10, 1992

Bongenaar, A. en F. le Clercq

Metropolitan Telecommunication facilities:
a checklist applied to Amsterdam
lNRO-l"Nq Deft, nr.: SOM 1992-09, 1992

Bongenaar, A. en F. le Clercq

Telecommunicatie-voorzieningen in
Amsterdam: een voorstudie ter vergelijking
van het voorzieningenniveau in steden

/NRO-fNq Delrt, nr.: SOM 1992-01, 1992

Cammen, H. van der en G.C.P. van der Ploeg

Interne evaluatie nadere uitwerking
tGroene Hartt
INRO-INO, Delft, nr.: SOM 1992-04, 1992

Cammen, H. van der en G.C.P. van der Ploeg

Interne evaluatie nadere uitwerking

'Rivierengebied'
/NRO-INO, Delft, nr.: SOM 1992-05, 1992

Cammen, H. van der en G.§í.P. §íagemakers

InteÍre evaluatie'rode' nadere uitwerkingen
vierde nota Drachten/ Assen/ Groningen/
Maastricht/ Heerlen/ Aken/ LuiV Randstad
Internationaal
/NRO-INO, Delft, nr.: SOM 1992-03, 1992

Clercq, F. le en G.C.P. van der Ploeg

Het Randstad vraagstuk: van beleidsplanning
naar uitvoeringsmanagement
NRO-fNq Defft, nr.: SOM 1992-07, 1992

Clercq, F. le en A.H.J. Vervenne

Publiek Private Samenwerking bij gïootstede-

liike proiecten: werkgroep maiure projecten

van het Overleg Ruimteliike Investeringen
lNRO-fNq Defft, nr.: SOM 1991-12, 1992

Hilbers, H.D., H. Lörzing, H. Olden en

G.§í.P. \ï/agemakers

Samenvatting verkennend Tracé-onderzoek
Azt
/NRO-INO, Delft, nr.: SOM 1992-08, 1992

Horrevoets, M.S.G.

Stedenscanner: een diagnose-instrument t.b.v.
de organisatie van proces-begeleiíIing van
stedeliike transformaties
/NRO-INO, Delft, nr.: SOM 1992-14, 1992

Horrevoets, M.S.G. en H. ter Heide

Kenniseconomier aanzetten voor doelmatig-
heidsvergroting in de ruimtelijke kennishuis-
houding: PRO-Voorstudie 32

Deftse Uniaersitaire Pers, Delft, nr.: SOM 1992-12,

1992

Horrevoets, M.S.G. en D. van Steinvoorn

Visie op Alkmaar3 inhoudeliike biidragen

Olden, H. en G.ï(/.P. rVagemakers

Etikettering bedrijventerreinen Haagse Regio

INRO-INO, Delft, nr.: SOM 1992-05, 1992

(niet openbaar)

Ploeg, G.C.P. van der en F. le Clercq

Tussenrapportage Noordvleugel 1992

/NRO-INO, Delít, nr.: 92/NM/011, 1992

Ploeg, G.C.P. van der en A.C. van Tol
Strategie- en technologische ontwikkeling voor
dynamisch verkeersmanagement.
Een discussienota
INRO-?NO, Technisch Physische Dienst TNO, De$t,

nr.: SOM 1992-15, 1992

Vervenne, A.H.J. en F. le Clercq

PPS in regionaal verkeer en vervoer:
een verkenning
/NRO-INO, Delft, nr.: SOM 1992-06, 1992

PUBLIKATIES EN PRESENTATIES

Bongenaar, A. en H. Olden

Stationslokatie als werkplek
h: GeograJie, jrg. l, apnl 1992, p. 34-38

Clercq, F. le

A Planning reflection to the Amsterdam
Waterfront Plans
Paper presented at the SCUPAD-congres in Salzburg,

27 maqrt 1992

Sector Ecologie en Beleid

RAPP ORT E N

Centrum voor Milieu en Effectonderzoek

Milieu-eÍfectrapport Stnrctuurschema Groene
Ruimter onderdeel Landinrichting
Uitgaae miniteie aan Landbouw, Natuurbeheer en

Visseij

Denneman, §il.D.

De mi-lieukwaliteit in het Noord-Hollands
broedgebied van de lepelaar (Platalea leucoro-
dia) en de potentiële bedreiging door toxische
stoffen
INRO-INO, Delft, nr.: 92/ECO/11, 1992

Duel, H.

Informatie over helofirtenfilters voor analyse

van de mogelijkheden voor toepassing voor
zuivering van drainwater van glastuinbouw-

bedriiven
INRO-INO, Delft, nr.: 92/ECO, 1992

Duel, H.

Modellen voor de beoordeling van oevers op

hun geschiktheid als habitat of corridor voor
fauna
INRO-INO, Delft, nr.: 92/ECO/13, 1992

Duel, H., R. During en C. Kwakemaak

Ecologische stad: een aanzet tot visie op

stedelijke ontwikkeling in de 2le eeuw

INRO-INO, Delfr, nr.: 92/ECO, 1992

Duel, H. en C. Kwakernaak

De watersmaak van groene ruimte

Duel, H., G.A. Morel en B.P.M. Specken

Basis-inforrnatie; versnippering van de

ecologische hoofdstructuur door de droge en

natte infrastructuur
/NRO-INq Deït, nr.: 92/ECO/03, 1992

Duel, H. en B.P.M. Specken

Haalbaarheidsstudie helofytenfilters in het
Nederlandse stroomgebied van het Merkske
/NRO-INO, Delft, nr.: 92/ECO/05, 1992

Morel, G.A. en B.P.M. Specken

Ontsnippering: compenserende maatregelen
aan het secundaire en tertiaire wegennet

/NRO-?NO, Delft, nr.: 92/ECO/12, 1992
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Morel, G.A. en B.P.M. Specken

Versnippering van de ecologische hoofd-

structuur door de weg-infrastructuur
/NRO-?Nq Defft, D IYW-Versnippeingsreeks deel 3.

MI-OL-92-20 nr.: 92/ECO/04, 1992

Specken, B.P.M.

DATASNIP. Het geautomatiseerde bestand:
versnippering van de ecologische hoofd-

structuur door de droge en natte hoofdinfra-
structuur
/NRO-INO, Delft, nr.: 92/ECO/01, 1992

PUBLIKATÍES EN PRESENTATIES

Denneman, §il.D. en M. Hoven

Ecosystem transfer of cadmium and effects on

the central foodchain of Insectivora
In: Teller, A., P. Mathy and J.N.R. Jeflers (Eds.)

Responses of Jorest ecosystents to enaironmental changes,

Ekeaier, Lond,on/New York, 1992

Duel, H., R. During en C. Kwakernaak

Artificial wetlands: a device for restoring
natural wetland values

In: Vos, C.C. €a P. Opdam (eds): Landscape Ecolop

of a Stressed enaironment, Chapter 12, p. 26j-280.

IALE Studies in Landscape Ecolog Vol. 1. Chapman

& Hall, London, 1992

Duel, H. en C. Kwakernaak

Rivierdynamiek in uiterwaarden.
Ecologische perspectieven en consequenties

voor de rivierafvoer
Landschap 9 nr. 4, 1992, p. 255-270

During, R., E.J. Jansen en J.F.C. de Jong

Schoon water voor de stad Utrecht en de

Kromme Riin
In: Liere, L. uan, R.M.M. Roijackers en

P.J.T. Verstraelen (Eds.), Sl,mposiurnboeh' Integraal

Waterbeheer in de prabtijh haalbaar?'. Uitgaue Com-

missie Hydrologisch Onderzoek-TNO, Delft. In druk

During, R. en J.H.J. Joosten
Referentiebeelden en duurzaamheid.
Tiid voor beleid
Forum-artihel duurzaamheid, Landschap 9, nr. 4,

1992, p. 285-295

During, R. en G. Romijn

Hydrobiologisch onderzoek van de Vecht in
1920 door de inspecteur van het Staatstoezicht
op de Volksgezondheid
Tijdschift t:oor waterxoorziening en aftalwater-

behandeling H20 25 (5), p. 117-119, 1992

Fiselier, J., F. Kliin, H. Duel en C. Kwakemaak

The choice between desiccation ofwetlands or
the spread of Rhine water over the Netherlands
Wetlands Ecologt and Management Vol. 2 no. 1/2,

1992, p. 85-93

Kwakernaak, C.

Het Groene Hart:
van concept tot werkeliikheid
In: Liere, L. aan, R.M.M. Roijackers en

P.J. T. Verstraelert (Ëds.), Symposiumboek' Integraal

Waterbeheer in de prahtijk haalbaar?'. Uitgaoe

Contrnissie Hydrologisch Onderzoek-TNO, Delft.

In druh

Poster Integraal Waterbeheer TNO
gepresenteerd op het symposium 'Integraal Waterbeheer

in de prahtijh haalbaar?' Amsterdam 7 apil, 1992

The use of ecosystem tropic level units in bio-
monitoring studies

Joint Meeting of SETAC Europe, Society of Enairon-

mental Toxicologlt and Chemistry, Poudam, BRD,

June 21-24 1992

Veen, P., N. Hazendonk, H. Duel, en

C. Kwakemaak

Motu
Behroonde inzending Eo Wijerspijsrraag 1992

In: Eo Wijersstichting: Het Stromende Stadsgewest;

Vormgeaen aan de ecoregio Breda: 26-27. Uigebracht

ak dubbele poster met toelichtende tehst, 1992

LEZI NC E N

Denneman, \V.D.
Accumulatie en biologische beschikbaarheid
van zware metalen voor de Kerkuil (Tyto alba)
in Nederland
Centraal diergeneeskundig Instituut, Lelystad, 15 mei

1992

Denneman, §1.D.

Het gebruik van ecotoxicologische gegevens bij
de risico-beoordeling van verontreinigingen in
het natuurbeleid
Prof. H.C. oan Hall-lnstituut, Groningen, 23 apil
1992

During, R.

Helofytenfilters voor waterzuivering in het
landeliik gebied

Studiedag NVA, Utrecht, 29 januai 1992

Kwakernaak, C.

Helofirtenfilters in het Groene Hart
Studiedag NVA, Utrecht, 29 januai 1992

Kwakernaak, C.

Het Groene Hart:
van concept tot werkeliikheid
Symposium 'lntegraal Waterbeheer in de praktijk

haalbaar!'Amsterdam, 7 april 1992

Sector Verkeer en Veruoer

RAPPORTEN

Arem, B. van

De Rotonde verkenner: achtergrond
INRO-?NO, Delft, nr.: WG 1992-16, 1992

Arem, B. van en M.J.M. van der Vlist
An on-line procedure for estimating current
capacity
/NRO-INO, Delft, nr.: WG 1992-17, 1992

fuem, B. van en M.J.M. van der Vlist
Evaluation of the simulation progïam SIMCO2
for Dutch motorway conditions
INÀO-INO, Delft, nr.: WG 1992-15, 1992

Bonsall, P.§7., M.J.M. van der Vlist, N. Sherwood

en M. van den Heuvel

Requirements for route guidance in the
Netherlands
Unhtersiteit aan Leeds, Inuitute for Transpon Sndies,

Leeds, INRO-TNO, Delft, nr.: WG 1992-02, 1992

Clerx, §í.C.G., M.N. Droppert-Zilver,

M.J.'i7.A. Vanderschuren, E.J. Verroen en

A. de Vries

Mobiliteitsverkenner versie 4.0

INRO-?NO, Delft, nr.: WG 1992-03, 1992

Clerx, \V.C.G. en E.J. Verroen

Ruimtelijke Inrichtingsvarianten voor
Nederland: vervoerspatronen en milieu-
con§equentiesr Hoofdrapport
/NRO-INO, DelJt, nr.: VVG 1992-01, 1992

Clerx, \ï/.C.G. en E.J. Verroen

Ruimtelijke Inrichtingsvarianten voor
Nederland: Vervoerspatronen en milieu-
consequenties: Biilage rapport
INRO-TNO, De(t, nr.: WG 1992-01b, 1992

Hilbers, H.D., E.J. Verroen en

M.N. Droppen-Zilver
De milieu-module van de mobiliteitsverkenner
INRO-INO, Delft, nr.: WG 1992-04, 1992

Jansen, G.R.M.
Commuting in Europe: homes sprawl, iobs
sprawl, traIfic problems grow

/NRO-TNO, DelJt, nr.: WG 1992-13, 1992

Korver, §7.

Gedragsveranderingen bii bedrijven als gevolg

van reistijdvertragingen op het wegennet:

Deel II, het zakeliik personenverkeer

Korver, §7. en G.R.M. Jansen

De betekenis van het energiegebruik in
auto-aankoopgedragr the state ofthe art
INRO-INO, Delft, nr.: WG 1992-10, 1992

Korver, W. en J. Klooster

Car ownership and car usel

the European dimension

Korver,'W., C.J. Ruijgrok en K.M. Gwilliam

Cost allocation and pricing in the
Transport industry
/NRO-INO, Delft, nr.: WG 1992-14, 1992



PUBLI(ATIELI]ST BEI-E TLTD]ES

Korver, §(/. en E.J. Verroen

Monitoring van de mobiliteit:
de periode 1984-1990

/NRO-INq Defft, nr.: WG 1992-08, 1992

Maanen, T. van, H.D. Hilbers,

M.J.§f.A. Vanderschuren en G.R.M. Jansen

Ramingen in- en uitstappers op NS stations:
een kritische beschouwing van bestaande

methoden
INRO-INO, Delft, nr.: WG 1992-18, 1992

Maanen, T. van, §í. Korver en G.R.M. Jansen

Gebiedsgewijze aanpak: mogelijkheden van
evaluatie van effecten
/NRO-ZNq Defft, nr.: WG 1992-06, 1992

Maanen, T. van en E.J. Verroen

Mobiliteitsprofielen revisited: een nadere
analyse van de samenhang tussen bedrijfs-,
lokatie- en mobiliteitskenmerken
INRO-fNO, DelÍt, nr.: WG 1992-19, 1992

Smits, C.A. en rff. Korver

Publiek private samenwerking bii de

ontwikkeling van nieuw openbaar vervoer
/NRO-INO, Delft, nr.: WG 1992-09, 1992

Vanderschuren, M.J.§f.A., \V.C.G. Clerx en

H.D. Hilbers

De mobiliteit in Zuid-Holland tussen 1985 en

1989: resultaten van de analyse van het
onderzoek verplaatsings gedrag

INRO-INO, Delft, nr.: WG 1992-07, 1992

Vlist, M.J.M. van der en A.R.A. van der Horst

DARTS: Development of Advanced Road
Transport Strategies:
eindverslag werkzaamheden 1989-1991

INRO-INO, Delft, nr.: WG 1992-12, 1992

Vlist, M.J.M. van der en J.A.C. van Toorenburg

Inventarisatie t.b,v.
Beleidsanalyse verkeersbeheersin g

/NRO-INO, Delft, nr.: VVG 1992-20, 1992

PUBLIKATIES EN PRESENTATIES

Àrem, B. van en M.S. Dougherty

Global design and information requirements
dynamic traÍfic monitoring system

GERDIEN delixerable no. 2, DRIVE-II project number

V2044, October 1992

Arem B. van en IV.E. Kneepkens

Capacities and delays at roundabouts in the
Netherlands
In: Proceedings PTRC XXth Summer Annual Meeting,

Manchester, Uniud Kngdom Seminar H, 1992,

p. 257-268

Arem B. van en W.J.M. Traag

Rekenen aan rotondes
In: Verheerskunde ul. 43, nr.5, 1992

fuem, B. van, M.J.M van der Vlist en

S.A. Smulders

An on-tne procedure for estimating capacity
under prevailing roadway and traÍfic
conditions
Paper presented at: 6th World Conference on Transport

research, Lyon, France, June 29-July 3 1992

Brouwer M., T. van Maanen en H. van Oostroom

Een bestedingenverkenner voor Verkeer en

Vervoer
Paper gepresenteerd op: 'Openbaar Ven:oer Colloquium-

1992', Utrecht, CVS juni 1992

Hilbers, H.D., H. Lörzing, H. Olden en

G.V.P. Vagemakers

Verkennend tracé-onderzoek 423
INRO-INq Defft, 1992

Hilbers, H.D. en E.J. Verroen

Mobility profiles and accessibility profiles,
elaborated for a land use potcy to reduce
car use

In: Proceedings PTRC XXth Summer Annual Meeting,

Manchester, United Kingdom, Seminar B, 1992,

p. 233-244

Hilbers H.D., E.J. Verroen en F. Kuik
Het meten van bereikbaarheid, aanknopings-
punten voor een effectieve mobiliteitsgeleiding
via het lokatiebeleid voor bedriiven,
voorzieningen en woningen
In: P. Bloh (redactie), Colloquium Veruoerplanologisch

Speurwerh-l992, Deft, CVS, noaernber 1992

Jansen, G.R.M.
Als de recessie komt: houd het beleid op koers

In: Verkeerskunde, aol. 4j, no. 12, 1992, p. 16-17

Jansen, G.R.M.
Betrouwbaarheid in het vervoer:
kwaliteitsissue van de toekomst
In: Verkeerskunde, ztol. 43, no. 7/8, 1992, p. 16-17

Jansen, G.R.M.
Stadsgewestelijk openbaar vervoerr
Karlsruhe ofhoe het ook kan
In: Verkeerskunde, ool. 43, no. 3, 1992, p. 15-16

Jansen, G.R.M. en P.H.L. Bovy

6o-6sting in Europe: an overview of
developments in selected European countries
and cities
Paper presented at: "Fourth European Transport Plan-

ning Colloquium", Brussels, March, 1992

Korver, §(/.

De groene jaarrekening

In: Verkeershunde aol. 43, no. 5, 1992

Korver lí.
Monitoring van het verkeers- en vervoerbeleid:
een tussenstand
In: Verkeerskunde ztol. 43, nr. 10, 1992

Korver, W.

Niet bij mobiliteit alleen
In: Verheershunde aol. 43, nr. 3, 1992, p. 14-15

Korver W., K.M. Gwilliam en C.J. Ruijgrok

Kostentoerekening en priisvorming bii
vervoerbedriiven
Stenfert l{roese, Leiden, 1992

Korver, §7., G.R.M. Jansen en P.H.L. Borry

Het internationale zakelifke verkeer van en

naar Nederland:
karakteristieken en ontwikkelingen
In: Tijdschift aoor Veruoerswetenschap, nr.

Korver §(/., J. Klooster en G.R.M. Jansen

Car ownership and car use:

the European dimension
Paper presented at: "Fourth European Transp1rt

Planning CoLloquium", Brussels, March 1992

Korver, rW., C.J. Ruiigrok en K.M. Gwilliam

Kruissubsidie bii vervoerbedriiven
In: TildschnJt aoor Verttoerswetenschap, nr. 2, 1992

Korver, §í., E.J. Verroen en A.L. Loos

Monitoring and understanding developments
in nation-wide personal mobility
Paper presented at: "Sixth t'Yorld Conference on Trans-

plrt Research", I4ton, France, June 29 - Jullt 3 1992

Maanen T. van en R.H. Oldenburger

Effecten vervoennànagement in Nederland en

Amerika
In: Verkeerskunde wL 43, nr. I 1, 1992, p. 30-33

Maanen T. van, E.J. Verroen en P. Heerema

Mobiliteitsprofi elen revisited:
Een nadere analyse van de samenhang tussen

bedrijfs-, lokatie- en bedriifskenmerken
In: P. Bloh (redactie), Colloquium Verooerplanologisch

Speuru:erh-1992, Defft, CVS, 1992

Oosten J.J.M. van, H.D. Hilbers, V.B. Verwey en

J. van de Beek

Inventarisatie van de ontwikkelingen op het
gebied van stadsvoertuigen in Nederland:
Cure, Randstad+ - rapport
Instituut aoor Vlegtransponmiddelen-TNO, Delft, 1 992

Schijvenaars, A. en B. van Arem

TeleRing Definitie-studie, module I
B e lmont ba, INRO- ?NO, B lo em e n d aal, D elft, 1 9 9 2

Smits, C.A. en V. Korver

De modellering van de kosten in het stedelifk
openbaar vervoer
In: P. Blok (redactie), Colloquium Veraoerplanologisch

Speurwerh-l992, DelÍt, CVS, 1992

Vanderschuren, M.J.W.A. en E.J. Verroen

Scenario-berekeningen met de Mobiliteits-
verkenner in het kader van het Meeriarenplan
Infrastructuur en Transport (MIT)
Ministeie oan Waterstaat, 5 juni 1992

Verroen E.J. en G.R.M. Jansen

ABC Location Planning, a planning concept to
reduce car use by matching mobility characte-
ristics of companies with accessibility charac-
teristics of locations
Paper presented ot: 'Sixth lVorld Conference on Trans-

port Research', Lyon, France, June 29 - Ju§ 3 1992
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Verroen E.J. en G.R.M Jansen

Location Planning for Companies and
Public Facilities, a Promising Policy to Reduce

Car Use

Paper presented at: 'Transportation Research Board-

7 l st Annual Meeting', Washington, January 1992

Verroen, E.I. en T. van Maanen

Scenarioverkenner Personenvervoer versie 1.0:

Resultaten prototypefase (Hoofdrapport en

Bijlagerapport) : Tussenrapportage
/NRO-?NO, Delft, 1992

Vlist, M.J.M. van der, J. Pommer en J. Benschop

De ontwikkeling van de Àpplicator als onder-

deel van het Nieuw Regionaal Model
In: P. Blok (redauie), Colloquium Ventoerplanologisch

Speurwerk-|992, Rotterdam CVS, nouember 1992

LEZINGEN

Vanderschuren, M.J.W.A.

Opzet, voor- en nadelen en toepassings-

mogeliikheden van een Stated Preference

onderzoek
Lezing in het kader uan het lesblok uertoersonderzoek

(4) aan de Nationale Hogeschool aoor Toeisme en

Verkeer, Tílburg, 1 december 1992

Verroen, E.J.

Applications of Expert Systems in TraÍfic and

Transportation
Lecture at EC-Comett-Clurse on Expert Systems, Tech-

nische Uniaersittit lYien, Vienna december 1992

Verroen, E.J.

WOLOCAS: A model for analysing mobility
impacts of new dwelling locations

Presentation at the TREND-Course 1992, Technical

Unioersitl oJ Delft, august 1992

Sector Logistiek

RAPPORTEN

Brugge, R. ter en Th.B. Mandos

ITC: Intelligente terminals en congestie

/NRO-INO, Delft nr.: 92/NU003, 1992

Heuvel, M. van den, e.a.

LOPER: Haven/Interrnodaal
/NRO-INO, Delft nr. : 92/NU1 46, 1 992

Heuvel, M. van den, e.a.

Verkeer en logistieke organisatie (VELO)

lVestland
/NRO-INO, Delft nr. : 92/NU099, 1 992

Leijer, H.F.§7.J. de, C.P.M Egelie, J. §íesseling en

B.A.J. Rouvroye

Invloed van gïotere containers op de handel,
het vervoer en de infrastmctuur
Lo§tech Diebergen, INRO-TNO, Delft nr.:

92/NU007, 1992

I_ETDSSTUDIES1992

Leijer, H.F.§(I.J. de, C.P.M Egelie, J. Vesseling en

B.A.J. Rouvroye

The effect oflarger-sized containers on trade,

transport and infrastructure
Logitech Diebergen, INRO-TNO, Delft nr.:

92/NU008, 1992

Mandos, Th.B.
Handleiding logistiek manager

INRO-ZNO, De[t nr. : 92/NU095, 1992

/NÀO-fNO, Delft nr. : 92/NU062, 1992

Tanja, P.T. en L. Verspui

STRATEGO Module C, Telematicacomplexen
in de distributie
INRO-fNO, Delft nr.: 92/NU047, 1992

Tanja, P.T. en L. Verspui

STRATEGO Module D+E, Distributie en

telematicar strategische opties
INRO-INO, Delft nr.: 92/NU056, 1992
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