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In het Auditorium Complex ran
de Amsterdamse Ru vindt op 28 en
29 november aanstaande TeLtnerr-
ce 96 plaats, de tweejaarlijkse con-
ferentie en vakbeurs over telematica
in verkeer en y€rvoer. Het centrale
themavan TBrBuerIce 9ó is de im-
plementatie van telematicatoepas-
singen in de verkeers- en vefvoers-
secior. Concreet gaat het daarbij om
pro.iecten en produkten zoals Enr-
land. Smart Card, Ketenkaart, in-
car-dienswerlening, OVReisplanner
en de People Mover. Maar er is
meer - want wat brengt zeventien
vooraanstaande organisaties ertoe
om gezamenli.jk TELEMATICA 96 te
organiseren?

o Technische mogeli jkheden
Ook in de vetkeers- en vervoers-

sector is telematica niet langer een
onbekend fenomeen. Steeds meer
par t i jen  z i in  z ich  bewust  van de  pos i -
tieve invloed van telematica: op de
bereikbaarheid van steden en econo-
mische centra, de leefbaarheid van
onze samenleving, de positie van de
Nederlandse transDortsectot en na-
tuurliik oo de efliciëntie in onderne-
mtngen. ue tecnnoloBle ls voornan-
den, de vraag is nu hoe deze succes-
vol kan worden insezet.

Informatietechnolo gie biedt enor-
me mogelrJkneden. maar slecnts een

fractie daarvan wordt benut. In de
Europese Research & Development-
programma's zijn de afgelopen jaren

tal van geavanceerde telematica-
applicaties ontwikkeld. De nieuwe
technologie biedt prachtige perspec-
tieven voor de verkeers- en vetvoers-
secror ,  maar  zonder  imp lementa  t ie
blijft het bij een papieren werkelijk-
heid.

Sommigen z ien  de  imp leme n tar  ie
van nieuwe technologie als een auto-
noom proces, iets wat vanzelf gaat.
Ziet onze wereld er immers niet
volstrekt anders uit dan die van tien
of vij l  jaar geleden? Her is waat -

zelfs in zo'n kort tijdsbestek is er veel
veranderd. Maar zegt een dergelijke
constateringiets overdekwaliteitvan
de veranderingen? Of over de rich-
ting? En zegt het iets over kansen die
wellicht zijn blijven liggen? Om over
svnergie nog maar te zwiigen. De

Y
implementatie van nieuwe technol.t-
gie gaat nogal eens gepaard met
kinderziekten en niet zelden worden
door verschillende partijen dezelfde
fouten gemaakt. Daarom is het van
groot belang om lering te trekken utt
het verleden. Kilken we vervolgens
naar het heden en de toekomst, dan
zien we dat de klooftussen technolo-
gie en imple mentatie alleen nog maar
groter wordt. Dat is reden genoeg
om de imp lemenLat ie  van te lemar ica
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in verkeer en vervoer actief ter hand
te nemen.

. Leerprocês
Tèchnologie alléén is niet vol-

doende - het komt aan op her pro-
duktief maken ervan. Behalve door
het Ministerie van Economische
Zaken, is dit punt al eerder aan de
orde gesteld door de Wetenschappe-
Iijke Raad voor het Regeringsbeleid
(!fnr), en wel in h et rapport Tèchno-
logie en Ouerheid.

Het vermogen om wetenschappe-
lijke en technologische vernieuwin-
gen voort te brengen, over te nemen
en te benutten, is wezenlijk voor het
welvaartsbehoud van een samenle-
ving. Het is eveneens doorslaggevend
voor hetvermogen om maatschappe-
Iijke problemen op te Iossen of te
verkleinen. De lfii/nn wiist eroo dat
dlt een vergrotrng vraagt van het ln-
noverend vermogen op veel niveaus
en in veel sectoren. Het innoverend
vermogen wordt sterk medebepaald
door het maatschappelijke en cultu-
rele klimaat waarin de technologische
ontwikkelingen plaatsvinden. De
Raad stelt dat technologische ont-
wikkeling daarom gepaard moet gaan
met een maatschappelijk en econo-
misch Ieerproces.

TrI-ruerlce 96 vormt een i.lkpunt
in dit leerproces voor de verkeers- en
vervoerssector. Het biedt een plat-
form voor alle parrijen die betrokken
zijn bij de inzet van telematica rn
verkeer en vewoer. Daarom zijn zo-
veel mogeli ik belanghebbende pa r-
tijen direct betrokken bij de opzet
van het congres (zie kader). Al deze
partijen dragen zowel financieel als
inhoudeli.jk bij aan het welslagen van
het congres. Daarmee is Trlru,urca

96 zéIf een uniek publiek-privaat sa-
menwerkingsverband.

r Samenwerking
Het Ministerie van Verkeer en

\Taterstaat heeft, anders dan bi.jvoor-
beeld het Ministerie van Economr-
sche Zaken, een eigen operationele
verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld
als wegbeheerder. Hierdoor kan
V&lW innovatieve technologie direct
toepassen in de eigen sector. Vanwe-
ge hetgrote aantal betrokken partijen
is er bovendien een basis voor groot-
schaligheid bij de implementatie van
nieuwe technologieën.

Aan de andere kant maakthet gro-
te aantal betrokken paniten de be-

leidsvorming en -uiwoering niet ge-
makkelijk. Het grensoverschrijdende
karakter van de verkeers- en vervoers-
sector vormt daarbij een extra com-
plicerende factor. In het geval van
telematica voor verkeer en vervocr
bestaat het krachtenveld niet allecn
uit automobilisten, vervoerbedrijven,
belangenverenigingen en de politiek,
maar ook uit (potentiële) exploitan-
ten van nieuwe diensten, leveranciers
van hardware en software, en ner-
werkexploitanten.

De agenda in dit krachtenveld
wordt in hoofdzaak bepaald door de
aanhoudende groeivan de mobil ir eit.
Têlematica kan ee n subscanr iële bi. j-
drage leveren om her probleem be-
heersbaar te houden. Introductie van
telematica in deze sector brengt ech-
ter met zich mee dat de rolverdeling
tussen publieke en private partijen
verandert. Zo is verkeersmanagement
niet langer een zaak van de wegbe-
heerder alleen: integratie van wal- en
voertuiggebonden systemen biedt
veel meer uitzicht op een optimale
benutting van de infrastructuur
Onrwikkeling van keten mobil ireir
(het gecombineerd gebruik maken
van openbaar vervoer, taxi, huurauto,
eigen auto, enTovoort) vergr nier
alleen aanpassingen in de íysieke
infrastructuur en een beter openbaar
vervoer, maar ook afspraken met de
fiscus over regiscrarie en informarie-
uitwisseling. Hoogwaardige verkeers-
informatie vraagr om samenwerking
tussen de wegbeheerder (voor het in-
winnen van actuele verkeersgegevens)
en commerciële dienswerleners (voor
het ontwikkelen van aantrekkelijke
informatieprodukten).

Geen van de partijen, overheid
noch bedrijfsleven, kan het op dit ge-
bied alleen a[ Alleen door samen-
werking, gemeenschappelijke investe-
ringen en goede onderlinge coórdi-
natie is het mogelijk om Nederland
te behoeden voor een verkeersinfarcr
met desastreuze gevolgen voor de ge-
hele economie.

De rechnologie ontwikkelr zich in
een dermate hoog tempo, dat het
klassieke patroon, waarop het beleid
in de verkeers- en vervoerssector
gestalte kreeg, niet langer toereikend
is. De'beleidslevenscyclus' wordt
vaak al in de eerste fase(n) onderbro-
ken door nieuwe technische moge-
lijkheden. Om te voorkomen dat het
beleid wordt achterhaald en continu
moet worden bijgesteld, moet men
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Figuur 1: Samenhang uan de uiet
aandachrgebieden uoor de ontuil,-
he I i ng ua n sr,,v- th?mai ( Snuc! u u r -

schema Verbeer en Veruoer).

voortdurend anticiperen op de ont-
wikkelingen en afstemmen met alle
betrokken partijen.

o Marktontwikkeling
Het is de bedoeling dat Trr-sueu-

ce 96 een bijdrage leverr aan de ont-
wikkeling van de markt Telemattca
Wrle eer en Veruoer. Deze markt heeft
vier aandachtsgebieden (zie figuur 1):
A Beleid en draagvlak,
B Vraag,
C Ondernemerschap,
D Tèchniek.
Twee grootheden zijn gegeven (exo-
geen): de technische ontwikkeling en
de latente vraag van de potentiële
gebruikers. Endogene grootheden
zijn de rol van het ondernemerschap
en die van de overheid op diverse
niveaus. De sleutelvraag met betrek-
king tot de ontwikkeling van de
markt luidt: hoe kunnen beleid en
ondernemerschap het best worden
vormgegeven, opdar men met de
nieuwe technologie optimaal kan in-
spelen op de vraag?

De discussie over de verhoudino
tussen deze vier aandachtsgebiedeÏ
wordt in steeds andere contexten
gevoerd:
- Bijvoorbeeld over de invulling van
de verhouding publiek-privaat (A-C
in figuur 1). Síie wint bijvoorbeeld
verkeersinformatie in, wie bewerkt
deze en wie distribueeft deze?
- Over de acceptarie van innovatie
door gebruikers (verhouding D-B).
Aan welke informatie hebben de ver-
schillende groepen reizigers behoeft e?
Op welke manieren kan die informa-
tie voor hen toegankelijk worden ge-
maakt? En welke prijs wenst men er-
voor te betalen?
- Over de openheid voor, en de in-
bedding van techniek in het beleid
van overheden (verhoudingA-D). In
hoeverre willen wegbeheerders hun
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Organisatie van TÊLEMAT|CA 9ó

informarie over het verkeer delen
mer andere paniien? Moeten de kos-
ten die hieráan verbonden zijn, wor-
den verhaald op de gebruiker? Ziet
men Kans om cle nleuwe vefantwoor-
deli jkheden onderling re reqeleni

Ouer de vaardigheid uan ónderne
mers. om nieuwe technologieën te
vertalen in nieuwe diensten (verhou-
d  ing  C-D )  en  over  de  bere id  he id  de .
ze in exploiratie te nemen (verhou-
ding B-C).

Over de flexibiliteir van de ovcr-

. Dêrde congres
Tnol'arrca 96 is het derde in een

teeks congressen over telematica voor
verkeer en vervoer, waartoe het Mi-
nisterie van Verkeer en \(/arerstaar
het initiatief heeft genomen. Het
eerste congres (in 1991) was voorna_
melijk intern gericht en had als on-
derwerp de mogelijkheden van tele-
matica. Tijdens het nveede congres
(1994), overhet implementarievrà-ag-
stuk, kwam de nóodzaak van pu-
bliek-private samenwerking in beeid.

Behalve sprekers van het ministerie,
betraden ook diverse sprekers uit her
bedrijfsleven het podium.

Tsre^áATrce 96 zal het resultaar
zijn van de gezamenlijke inspannin-
gen van overheid, wetenschap en
bedri.jfsleven - een goede orrrlvikL"-
ling die ook de -X/nn tot tevreden-
heid zal stemmen. De brede maar-
schappeli jke belangstell ing voor
relemarica in verkeir en
komr. ook mooi tot uit ing
spreiding van degenen die de"voorin-
schr i  j v ingskaar r  van  Terevar rc r  yo
hebben ingevuld (zie Íiguur 2).
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Figu u 12 : Vo o ri ns ch ri j u i n 1en
Tr:Lrt'ttrrca 96 pei secit
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