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1. Inleiding

Deze korte rapportage is gemaakt om voor SenterNovem en haar opdrachtgevers een inzicht
te geven in de rol van transitiemanagement bij innovatie op het gebied van verkeer en vervoer
en de rol die SenterNovem kan spelen om deze transities te bespoedigen.

Eerst wordt er kort ingegaan op het fenomeen Transitiemanagement en op welke manier dit
een rol speelt in de huidige παραδιγµατα op het gebied van beleid en het beeld dat mensen
over beleidsonderwerpen hebben. Vervolgens wordt gekeken hoe een transitieproces in elkaar
zit en welke rol Senter Novem daarin speelt. Hierna wordt gekeken hoe huidige programma’s
van SenterNovem omgaan met transities en hoe zich dat verhoud met hun eigen
doelstellingen.

De laatste twee hoofdstukken gaan specifiek over de transportsector. Er wordt kort
beschreven op welke manier het ministerie en de wetenschap tegen de transitie naar duurzame
mobiliteit gekeken. Tenslotte worden een aantal cases op transitiepaden beschouwd om te
kijken op welke wijze SenterNovem momenteel reeds bijdraagt aan genoemde transitie en
waar witte vlekken zitten.

Juni 2004
Rick Lindeman
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2. Definities

Transities zijn structurele maatschappelijke veranderingen die bijdragen aan de duurzame
ontwikkeling. Het vierde Nationale Milieubeleidsplan (NMP4, 2001) identificeert vier
hardnekkige milieuproblemen die niet met het huidige beleid zijn op te lossen, maar die een
dergelijke 'transitie' nodig hebben. Dit gaat om landbouw, energie, biodiversiteit en mobiliteit.
Dat zal zeker 20 tot 25 jaar vergen. VROM coördineert het beleid hierover.

Veel beleidstrajecten waar een innovatieve benadering nodig was zijn de afgelopen jaren vast
gelopen omdat het probleem onjuist was gedefinieerd, de verkeerde partners waren betrokken
of geen duidelijk eindbeeld was gecreëerd. Klassieke sturing werkt voor deze trajecten dan
ook niet. Rotmans (2003) noemt als voorbeeld de Betuwelijn, waar meer gediscussieerd is
over één bepaalde oplossing dan over een systeemverandering van het goederenvervoer.

Transitiemanagement is geen klassieke command and control sturing, maar een evolutionaire
vorm van sturing, bijsturen, beïnvloeden en aanpassen. In de praktijk betekent dit het
scheppen van voorwaarden en condities waaronder maatschappelijke voorwaarden via de
juiste initiatieven op het juiste moment zich kunnen ontwikkelen (Rotmans en Loorbach,
2001)

Dit instrument zorgt dat complexe besluitvorming in een bepaalde context wordt gemaakt die
ervoor zorgt dat de verschillende problemen die men op weg naar een bepaald eindbeeld
tegen komt, goed gedefinieerd worden en samen met de goede partijen na een goede
oplossing wordt gezocht.

Hiervoor is een aantal instrumenten te onderscheiden. Dit zijn instrumenten die zorgen dat het
speelveld wordt afgebakend (strategische niche management) en dat er binnen dat speelveld
creatief (in zg. ‘transitie-arena’s’) en flexibel (door onzekerheidsmanagement) gewerkt wordt
richting het gezamenlijke eindbeeld.
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3. Transitiestappen

Voor transitiebeleid is het gehele instrumentarium van innovatie beleid nodig: financiële
prikkels, wet en regelgeving, onderwijs en onderzoek, netwerken voor kennisverspreiding, en
nieuwe instrumenten als gecombineerde netwerk- en zelfsturing, transitie-arena’s, strategische
niche management en onzekerheidsmanagement. Transitie-instrumenten kunnen niet zonder
traditionele instrumenten, het ene vormt op langere termijn inbedding van het ander
(Rotmans, 2003).

Dit betekent dat het interessant is om bij het uitvoeren van SenterNovem-programma’s te
kijken of de gehonoreerde projecten passen in een transitie. Ook kan gekeken worden hoe die
projecten communiceren met transitie-arena’s en of er transitie-instrumenten als
onzekerheids-management en niche management worden toegepast.

Andersom kan worden gekeken bij nieuwe programma’s in hoeverre de doelstellingen van
deze programma’s aansluiten bij verschillende transities. Veel programma’s bevinden zich op
het snijvlak van diverse transities. Een transitie naar duurzame mobiliteit heeft bijvoorbeeld
veel links met een transitie naar een duurzame energie huishouding.

De rol van intermediairs als SenterNovem hierin is nog vrij beperkt. Smits e.a. (2001)
concluderen dat deze organisaties nog vooral faciliteren, en nog weinig echt contact met
kennisinstellingen onderhouden. Hij vindt het een uitdaging voor SenterNovem om hier meer
op in te gaan spelen.

Transities gaan over de lange termijn (2030). SenterNovem is wel bezig met transities op de
middenlange termijn (2015). Nieuwe programma’s worden bijvoorbeeld geprogrammeerd op
3 niveaus. Dit is een techniek die eerst het einddoel vastgesteld. Vervolgens moet gekeken
gaan worden welke stappen naar dat einddoel door middel van SenterNovem programma’s
kan worden bereikt. Een niveau dieper is om te kijken hoe dat programma er precies aan gaat
bijdragen. Tenslotte wordt er gekeken hoe specifieke programma-activiteiten als
communicatie en subsidieverlening het programmadoel dichter bijbrengen.

Op deze manier wordt op de middenlange termijn het probleem specifiek afgebakend en
gekeken hoe binnen het speelveld instrumenten die SenterNovem, tussen alle stakeholders in,
uitvoert effectief in kunnen worden gezet. Binnen de transitie naar een duurzame energie
transitie heeft SenterNovem al een sterkere rol, onder andere door in te spelen op de
subsidieregeling die coalities voor transities stimuleert.
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4. De Transitie naar een Duurzame mobiliteit

Innovatiebeleid rond verkeer en vervoer heeft last van een zg. Lock-in probleem (Rotmans,
2003). Dit betekent dat aard van het probleem, lange tijdsduur en het gebrek aan sturing zelf
gedeeltelijk verantwoordelijk zijn voor het probleem.

De laatste jaren is het beleid wel diverse malen veranderd. Het paradigma, het geheel van
beleidsideeën is gewijzigd. Het wereldbeeld is echter het zelfde gebleven (er zijn problemen,
de trein is vertraagd), en er is geen uiteindelijk doel.

Daarnaast hebben de innovaties en die wel zijn gerealiseerd veel op deelniveau
plaatsgevonden. Ze behelsden de verbetering van een modaliteit of het verminderen van de
CO2 uitstoot van een bedrijf, maar werkten niet naar oplossing op systeemniveau toe.

Hierdoor vindt er slechts incrementele verbetering (filebestrijding) plaatsen of neemt men ad-
hoc maatregelen. Een transitiemanagementstructuur lijkt noodzakelijk om het beleid uit deze
vicieuze cirkel te trekken. Door eerst een aantal sterke einddoelen vast te stellen kan er
werkelijk vooruitgang worden geboekt.

De noodzaak tot transities kan worden geïllustreerd aan de hand van het voorbeeld van
duurzame mobiliteit. Benzinemotoren zijn al veel schoner geworden en auto's beschikken
over katalysatoren, maar er blijven milieuproblemen bestaan. Binnen deze lijn van
ontwikkeling bestaan niet veel mogelijkheden meer om deze problemen op te lossen. Het is
nodig daarvoor fundamenteel nieuwe mogelijkheden te onderzoeken, bijvoorbeeld rijden op
biodiesel of waterstof. Daarvoor is technologie nodig, maar vaak ook ingrijpende maatregelen
in de infrastructuur. (Bron: EZ)

Rotmans (2003) ziet een aantal oplossingsrichtingen waarin transities mogelijk zijn:
modaliteitsdiensten, individueel openbaar vervoer, mobiliteitsmanagement, schone auto’s en
duurzaam ruimtegebruik. De definitieve transitieagenda van Verkeer en Waterstaat is er nog
niet, wel zijn alle huidige instrumenten ingedeeld (zie afbeelding)
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Het innovatieberaad heeft hieruit een aantal paden proberen te ontdekken. Dit was niet bij elk
deelgebied even eenvoudig. De huidige toekomstbeelden sluiten niet altijd naadloos aan bij
eindbeelden waarvoor een transitie kan worden gedefinieerd.

Er zijn drie transitiepaden te onderscheiden waar een eindbeeld mogelijk lijkt over een
periode groter dan acht jaar. Dit zijn de drie pijlen

• Er is een eindbeeld voertuig techniek, waar het eindbeeld veel schonere
voertuigen, in combinatie met zaken als een smart power trein.

• Er is een transitie mogelijk op het snijvlak tussen mens en maatschappij. Hoe
dit eindbeeld er precies uitziet is nog niet duidelijk. De instrumenten van
EZ/V&W zijn echter voornamelijk op de korte termijn gericht. Een mogelijk
eindbeeld is een implementatie van geleide voertuigen. Hiervoor moet de
vraagarticulatie nog plaatsvinden

• De derde transitie op het kruispunt van maatschappij en milieu kan
bijvoorbeeld uitkomen in een eindbeeld met een vergroend belastingstelsel.
Technische innovatie heeft hier een kleinere rol

Bij gedragsinnovaties als het Nieuwe Rijden en Transportbesparing lijkt er geen duidelijk
eindbeeld op Macroniveau, behalve individuele CO2 besparing. Hierdoor is daar volgens het
innovatieberaad geen transitie te herkennen. Wel zou het doel van Transportbesparing meer
als een transitie gedefinieerd kunnen worden. Er zou bijvoorbeeld een ambitieus doel gesteld
kunnen worden als dat er systeembreed over een aantal jaar 30% CO2-reductie zou moeten
kunnen worden gerealiseerd.
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Er moet dan echter heel anders naar een dergelijk instrument gekeken worden. Nu is het een
regeling die individuele innovaties bij bedrijven stimuleert. Op systeemniveau speelt de
regeling echter geen rol. Om er een transitie van te maken op het snijvlak tussen en mens en
milieu zou er op een eindbeeld moeten worden gecreëerd dat beschrijft hoe er met logistiek,
de ketens in het goederenvervoer en goederen zelf zal worden omgegaan. Vervolgens kan
gekeken worden hoe transportbesparing een rol kan spelen op het pad hier naar toe.

Het innovatieberaad is op zoek naar welke organisaties zouden moeten worden betrokken in
zo een transitie. Welke hebben de ausdauer om echt door te gaan. SenterNovem zou hierbij
een inventariserende rol kunnen hebben. SenterNovem voert bijvoorbeeld nu bij het
programma IRC partnersearches uit.

Naast de ausdauer van de organisaties zal het wel nodig zijn om bij een transitie ook
tussentijdse resultaten te boeken; hier zouden huidige EZ/V&W instrumenten een rol in
kunnen spelen. Veel innovaties zijn nu gericht op kleine projecten, op macro niveau (een
systeem verandering) gebeurt er heel weinig. Voor de bestaande instrumenten zouden dan ook
generiekere ambities kunnen worden geformuleerd
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5. Cases binnen SenterNovem die op de verschillende
transitiepaden liggen

In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de drie eindbeelden voor duurzame mobiliteit. Bij elk
eindbeeld wordt gekeken welke SenterNovem instrumenten er op dat pad liggen waarmee
tussentijdse resultaten op weg naar dat eindbeeld kunnen worden geboekt. Bij elk instrument
staan één of meer cases genoemd

De benoeming van de eindbeelden in dit hoofdstuk zijn onze interpretaties van de drie
stromen waar het innovatieberaad transitiepaden zien. Op het moment dat deze eindbeelden
scherper worden, kan ook veel scherper gekeken kunnen worden hoe deze informatie. Dit is
het resultaat van een quickscan. Een diepere kijk in de database van SenterNovem zal nog
veel meer projecten en informatie opleveren. Ook de relatie met transitiepaden dan veel
scherper worden gelegd.

Het interessante van deze projecten is dat ze an sich kunnen worden gezien, maar juist ook
binnen een pad kunnen worden bekeken. Zo is het interessant om te zien hoe een bedrijf als
Arriva, een niet-mobiliteitsgericht instrument als de Subsidieregeling Electronische
Communicatie gebruikt om te kijken hoe ze kunnen aansluiten bij een groot project als de
OV-Chipcard. De chipcard, gefinancierd via de verkoop van Telfort, kan een belangrijk
tussentijdse stap zijn om een transitie te maken naar een wereld waarin mensen zich bewust
zijn van de duurzaamheid van hun mobiliteit.

In een vervolg op deze rapportage kan dan ook gekeken worden naar meer van dit soort
dwarsverbanden en hoe dit soort projecten scherper in beeld kunnen komen bij het
transitiebeleid van Verkeer en Waterstaat. Ook zou gekeken kunnen worden hoe andere
intermediaire organisaties, als Connekt/Transumo, om gaan met de projecten die op
transitiepaden liggen.

Eindbeeld Instrument voor tussentijdse
resultaten

Case

Een wereld vol schone
voertuigen

Stiller Schoner Zuiniger,
Demo, Wet Bevordering
Speur en
Ontwikkelingswerk,
Energiebesparing door
Innovatie

1. Roll-on-Roll off
2. DAF

Een wereld vol Slimme
mobiliteitsdiensten,
koppeling tussen individueel
en collectief vervoer

Mobiliteitsmanagement
CO2-reductieprogramma
PESP

3. Ooijpolder
4. Reisinformatie/Indyra
5. Chinese Havens

Een wereld waarin mensen
zich bewust zijn van de
duurzaamheid van hun
mobiliteit door bijvoorbeeld
een groen belastingstelsel

Mobiliteitsmanagement
Subsidieregeling
Electronische Communicatie
Car Services (niet
doorgegaan)

6 .Mobility Mixx
7. E-ticketing
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1. Roll on – Roll (EDI03065, A & J Partners B.V.)

In dit project wordt een RoRo voertuig dat gebruikt wordt voor het laden en lossen van
containers uit schepen, omgebouwd tot een hybride voertuig. De zware diesel motor wordt
vervangen door een efficiëntere dieselgenerator. De opgewekte elektriciteit wordt opgeslagen
in accu's.

Het RoRo voertuig wordt aangedreven door een door A&J Partners uitgevonden elektromotor
genaamd: The Wheel. Dit is een nieuw concept elektromotor dat in een velg wordt gebouwd
waarbij niet de as draait maar de buitenkant van de motor om de centrale as.

2. Preduce (TSGE2015, DAF Trucks N.V.)

DAF Trucks N.V. is sinds 1996 onderdeel van het Amerikaanse Paccar. Aangezien Paccar
zelf geen motoren maakt, is het sterk geïnteresseerd in het aanbieden van DAF motoren.
Probleem hierbij is dat de Amerikaanse emissie-eisen zeker in de toekomst veel strenger zijn
dan in Europa. Voor DAF betekent deze aanpak een enorme vergroting van de
afzetmogelijkheden. Met dit project wil DAF daarom de basis leggen voor een nieuwe
generatie dieselmotoren die kan voldoen aan de toekomstige zware emissie-eisen.

Deze eisen worden in de VS in 2007 van kracht en naar verwachting in Europa na 2010.
Bovendien wil men het brandstofverbruik met 5% reduceren t.o.v. het Euro IV-niveau dat in
2005 de norm wordt. Met bestaande technologieën is deze reductie niet te bereiken. Daarom
wordt in dit project de basis gelegd voor een nieuwe generatie motoren. Daarbij worden twee
sporen gevolgd, namelijk emissiereductie door motorinterne maatregelen (verbranding) en
door de nabehandeling van de uitlaatgassen.

3. De Ooijpolder: van steenfabrikanten en natuurrecreanten (VVP02023, Stichting Van
Steen & Natuur)

Dit project behelst de aanschaf van twee Solar Road Trains om bezoekersstromen naar natuur-
en recreatiegebied de Ooijpolder op gestructureerde, aantrekkelijke en milieuvriendelijke
wjize te vervoeren door dit recreatiegebied. CO2-reductie wordt bereikt door recreanten uit de
auto/bus te lokken met dit alternatief.

4. Openbaar Vervoer Reisinformatie:INDYRA (VVP02013)
Het project betreft de uitbreiding van de huidige openbaar vervoer reisinformatie naar een
dynamisch maatadvies per klant. Hierbij zal de modaliteit 'auto' ook meegenomen worden,
waarbij onder andere informatie over parkeermogelijkheden en file-informatie zal worden
verstrekt. De dienst zal ook uitgebreid worden met reserveringsmogelijkheden en permanente
reisbegeleiding. Diverse actuele geautomatiseerde informatiediensten zullen ingericht worden
zodat een zo accuraat mogelijk advies gegeven kan worden.

5. Co-operation through Sustainable Improvement of Container Logistics in China
(PESP03062, Modality Software Solutions B.V.)

China kent een onstuimige groei in transportstromen, die niet wordt bijgebeend door
verbeteringen in infrastructuur. Het Yangzi-project, gestart in 1996, is een Nederlands-
Chinees samenwerkingsproject, waarbij de eerste fase van de samenwerking het gezamenlijk
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opstellen van een masterplan betrof voor de ontwikkeling van intermodaal vervoer in de
Yangzi Corridor. Modality Software Solutions en het Chinese Waterborne Transportation
Institute hebben samengewerkt om informatiesystemen voor containerhavens te ontwikkelen.
Daarbij is in 1999 ook een basaal informatiesysteem in de containerhaven van Wuhan
geplaatst, waarmee de prestaties aanzienlijk zijn verbeterd. Het systeem kent echter zijn
beperkingen en is nogal West-Europees van aard, waarmee wijdverspreide acceptatie door
Chinese terminals niet tot stand is gekomen. Modality is de Chinese ontwikkelingen blijven
volgen, waarbij gebleken is dat er nog steeds geen adequaat standaard software systeem
beschikbaar is.

Modality wil nu de software naar Chinese standaard omvormen en bepalen hoe deze up-to-
date gehouden kan worden. Door nu in 3 havens (Wuhan met enige automatisering,
Chongqing met een eigen basaal in-huis ontwikkeld systeem en Nanchang zonder enige
ervaring) een standaard oplossing te maken, wil Modality -met steun van twee rivier
commissies- gefaseerd in 5 jaar nog eens 45 van de aan de Yangzi gelegen containerterminals
aansluiten. De efficiëntie van containertransport zou hiermee aanzienlijk verhoogd kunnen
worden. Training en onderhoud daarbij worden door NEA middels hun Joint Venture SE-
Track verzorgd.

6. Mobility Mixx (Connexxion/Leaseplan)

Werkgevers kennen niet alle mogelijkheden om tegemoet te komen aan de flexibele
vervoerswensen van werknemers. Dit is bovendien een uitvoerende en beheersmatige
belasting voor werkgevers.

Een objectieve en onafhankelijke serviceprovider die de beste mobiliteitsproducten uit de
markt haalt, een waardevermeerdering toepast en daarmee unieke en innovatieve producten
aanbiedt, op basis van een contract met de werkgever zou hiervoor een oplossing kunnen
bieden. Mobility mixx neemt hierbij alle uitvoerende en beheersmatige activiteiten van de
werkgever voor haar rekening.

Het product wordt bij een aantal bedrijven in de praktijk getest. Hierdoor wordt duidelijk
logistieke applicaties, ketenplanner, web, financieel en administratieve applicaties op elkaar
kunnen worden afgestemd. Ook wordt gekeken hoe een dergelijke serviceprovider het best
kan worden ingericht.

7.  Chipcard GPRS (SECH03036, Arriva Personenvervoer Nederland B.V.)

Ontwikkelingen voor E-Ticketing en Reisinformatie zijn door kleine vervoersbedrijven door
de hoge aanloopkosten moeilijk in te voeren. Deze diensten zullen waarschijnlijk wanneer
ingevoerd op korte termijn leiden tot een hogere sociale veiligheid, een betere
fraudebestrijding en betere informatie in het openbaarvervoer.

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft aan het consortium Translink (o.a. NS, GVB,
HTM) de opdracht gegeven het chipcard project aan te besteden voor een grote invoering van
deze diensten, maar het is voor Busondernemingen nu te kostbaar om daar bij aan te sluiten.
In onderhavig project wordt een business model opgezet dat zorgt dat deze ondernemingen
door middel van goedkopere GPRS diensten in combinatie met GPS ook aan kunnen sluiten
bij het systeem van één chipcard en één standaard voor reisinformatie.
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6. Conclusies en aanbevelingen

Concluderend kan worden gezegd dat de transitieaanpak terug te vinden is in de huidige
praktijk. In de aanpak kan men aanknopingspunten vinden om huidige programma’s gerichter
te maken. Er kan echter nog veel scherper gekeken worden hoe huidige innovatie en transitie
samenhangen. SenterNovem kan hier het ministerie zeker bij ondersteunen.

• Er kan in vervolg op de quickscan in deze rapportage een uitgebreidere scan worden
gemaakt welke projecten op welke transitiepaden liggen.

• Binnen effectmeting kan meer aandacht worden besteed aan hoe de resultaten van
programma’s passen op transitiepaden.

• Er kan een scan gemaakt worden welke bedrijven nu echt de partners zijn die veel
innoveren en ook de kracht hebben daar door te mee blijven gaan.

• Er kan door middel van de expertise rond partner-search gekeken worden welke
koppelingen er kunnen worden gemaakt om meer synergie te kweken rond projecten
die in transitiepaden liggen.

• Er kan bij het opstarten van nieuwe opdrachten gekeken worden in hoeverre hij
aansluit bij de transitiedoelstellingen. Steeds meer programma’s zullen technieken als
programmeren op 3 niveaus bevatten.

• Er kan in de communicatie extra aandacht worden gegeven aan de relatie van dat
programma met transitiedoelstellingen. Er kan bijvoorbeeld een workshop voor
aanvragers worden georganiseerd waar zij in een transitie-arena hun plannen
combineren met verkeer en waterstaat.
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