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Voorwoord
In juni 2014 heeft het Bestuur van Rijkswaterstaat aan het Programma Strategische
Verkenningen gevraagd een designsessie te organiseren voor de Groepsraad van
Rijkswaterstaat. Aanleiding voor dit besluit was een aantal signalen van nieuwe
ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en leefomgeving. Het bleek moeilijk om
de samenhang van de vele signalen te zien, alsmede de gevolgen daarvan op de
wat langere termijn voor het werk, de organisatie en de samenwerkingsrelaties van
Rijkswaterstaat. De designsessie moet antwoord geven op de vraag: ‘hoe kan die
nieuwe wereld van big data, veranderende mobiliteit, transformatie van de
netwerken en een duurzame leefomgeving er fysiek uit zien? En hoe
werken we samen in die nieuwe wereld?’
Ter voorbereiding van deze sessie is aan 10 personen, met verschillende expertises,
gevraagd een essay te schrijven. De essays bevatten 2 schetsen van toekomstige
werelden binnen de context van scenario’s uit ‘Megacities on the move’. link
Megacities on the Move
Naast bovengenoemde hoofdvraag gelden de volgende deelvragen:
a. Hoe ziet de digitale wereld eruit in 2040 en wat betekent dit voor databeheer en
informatievoorziening? Hoe ziet de ICT hardware eruit?
b. Hoe veranderen de mobiliteits-en vestigingspatronen van mensen en goederen en
hoe ziet het mobiliteitssysteem eruit?
c. Hoe kunnen de fysieke leefomgeving en ruimtelijke inrichting eruit zien in 2040?
d. Wat kunnen de zaken beschreven onder a t/m c betekenen voor het toekomstige
taakveld van RWS?
e. Welke partijen spelen in die nieuwe wereld een rol en wat betekent dit voor de rol
en positie van RWS?
f. Op welke manieren kan RWS samenwerken met die partijen?
De beelden uit de essays worden benut voor het maken van een Serious Game. Met
behulp van deze simulatie wordt bovengenoemde designsessie in de Groepsraad
gehouden.
Bovenstaand ‘kader’ kan gezien worden als een keurslijf maar de essayschrijvers
zijn ook uitgedaagd om de essays vooral te schrijven vanuit hun eigen visie op het
onderwerp.
Wij prijzen ons gelukkig dat we 10 enthousiaste en deskundige mensen hebben
gevonden die inspirerende essays hebben geschreven. Ton Dassen, Mieke van
Heeswijk en Joost en Pieter Schrijnen laten o.a. zien wat er zou kunnen
veranderen in de inrichting binnen steden; Martijn de Waal belicht daarbij vooral
de invloed van data op de sociale interactie. Haydee Sheombar bespreekt de
impact van digitalisering. Marga Hoek en Gunter Pauli leggen het accent op de
duurzame economie. Koen Frenken zoomt in op het onderwerp deeleconomie en
Wim Sinke geeft een doorkijkje naar het energiesysteem van de toekomst.
Ik wens u veel leesplezier, mede namens het projectteam van RWS Imagine!!
Rik Jonker
projectleider RWS Imagine!
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Martijn de Waal
Martijn de Waal (1972) is als onderzoeker Urban Media
& Citizen Empowerment verbonden aan het
kenniscentrum CREATE-IT van het domein Digitale
Media & Creatieve Industrie aan de Hogeschool van
Amsterdam. Hij is ook als universitair docent
Mediastudies verbonden aan de Universiteit van
Amsterdam. Hij is een van de oprichters van
TheMobileCity.nl, een denktank over de rol van digitale
media in de stedelijke cultuur. In 2009 was hij visiting
scholar bij het Centre for Civic Media aan het M.I.T. in
Cambridge, MA. Hij is auteur van het boek De stad als interface. Hoe digitale media
de stad veranderen. Centraal in zijn onderzoek staat de vraag hoe de opkomst van
digitale media de manier verandert waarop stedelingen de gebouwde omgeving
ervaren en gebruiken, en wat dit betekent voor de manier waarop ze zich sociaal,
ruimtelijk en politiek kunnen organiseren. Momenteel werkt hij aan het
onderzoeksproject The Hackable City, waarin hij samen met One Architecture, Het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en Pakhuis de Zwijger
onderzoekt hoe digitale media ingezet kunnen worden om het proces van 'stad
maken' en gebiedsontwikkeling op een meer open manier georganiseerd kan
worden.
Hoofdpunt essay
De organisatie van het stedelijk leven zal meer en meer via de interfaces van allerlei
apparaten gaan verlopen, van de Tomtom tot de smart phone. Dit heeft mogelijk
grote gevolgen voor hoe we ons door de stad bewegen, en welke functies waar in
het stedelijk landschap hun beslag krijgen. Een restaurant vinden we via Iens, een
taxi via Uber, een paar gymschoenen kopen we via Bol en vindt zijn weg via
distributiecentra en een vloot van bestelbusjes naar ons huis. Een date regelen we
via Tindr en de weg naar het cafe waar we afspreken via TomTom of Google Maps.
Belangrijk is om te realiseren dat die platforms geen neutrale omgevingen zijn,
maar hun eigen ordeningsprincipes kennen. Data spelen daarin een centrale rol.
Maar wie verzamelt die data precies met welke motieven, en wie heeft er onder
welke voorwaarden toegang toe? Dat wordt een van de belangrijkste vragen voor de
inrichting van de stad van de toekomst.
E-mail martijn@martijndewaal.nl
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De stad als interface. Digitale media,
mobiliteit en ruimtegebruik in 2040.
Niet zo heel lang geleden plaatste de Franse publicatie L’Obs op haar website een
prachtige serie foto’s van het Parijs van ongeveer een eeuw geleden.1 We zien de
dan net nieuw aangelegde brede boulevards met paardenkoetsen en hier en daar
een eerste auto. Aan de oevers van de Seine liggen stoomschepen met rokende
schoorstenen. Over de trottoirs wandelen hier en daar flaneurs langs terrasjes.
Wat in deze fotoreeks vooral opvalt, is de enorme hoeveelheid tekst die overal op
de gebouwen te zien is. ‘Wijnen en Likeuren’, ‘Schoenen’ ‘Reisartikelen’ ‘Grand
Cinema Plaisir’ – het programma van de stad (‘dat wat waar te doen is’, of formeler:
de functionele invulling van de stedelijke ruimte) staat overal in grote letters op de
gevels gekalkt – in sommige gevallen zijn ze van de nok tot de plint beschreven.
De enorme hoeveelheid tekst laat zich vrij eenvoudig verklaren. Parijs was op dat
moment een stad in transitie: nieuwe verkeersmiddelen als auto, trein en tram
leidden tot nieuwe vormen van infrastructuur en nieuwe verbindingen. Telegraaf en
telefoon deden hun intrede als nieuwe communicatiemiddelen. De opkomst van
grootschalige industriële productie leidde tot een trek naar de stad en ging gepaard
met de opkomst van zowel een arbeidersklasse als ook een nieuwe middenklasse en
een nieuwe stijl van consumptie. Kortom: niet alleen groeide de stad snel, er
ontstond ook een nieuw type stedelijkheid: de moderne industriële metropool met
dynamische vervoersstromen en een nieuw type openbare ruimte op de brede
boulevards.2 De nieuwe bewoners – die voor het eerst in de geschiedenis ook voor
een groot deel konden lezen – moesten zich op die nieuwe stad kunnen oriënteren,
en de tekst op de gebouwen hielp hen daarbij: het programma van de stad konden
ze letterlijk van de fysieke omgeving aflezen.3
Er zijn twee redenen om wat langer bij dit voorbeeld stil te staan. In de eerste
plaats is de opgave voor het Parijs van de vroege twintigste eeuw enigszins te
vergelijken met de opgave die de stad in ons huidige tijdsgewricht wacht. Ook wij
hebben te maken met een reeks van nieuwe technologieën. Denk aan de opkomst
van internet, zelfrijdende auto’s en 3d-printing als nieuwe communicatie-, vervoersen productietechnologieën die ook ruimtelijk hun beslag zullen krijgen. Welke van
deze technologieën in 2040 volledig ingeburgerd zal zijn is lastig te voorspellen,
maar we kunnen er wel scenario’s voor opstellen.
Daarbij leert het voorbeeld uit Parijs ons dat de manier waarop nieuwe
technologieën hun weg vinden in de samenleving niet alleen tot incrementele of
kwantitatieve veranderingen leiden – dankzij de spoorwegen of de tram wordt de
reistijd tussen twee plekken met zo en zoveel procent korter. Er bestaat ook een
gerede kans op een kwalitatieve verandering: uit het samenspel van technologische,
economische, politieke en sociale ontwikkelingen ontstaat een heel nieuw type
stedelijkheid, met ook een veranderende sociale organisatie van de samenleving.
De tweede reden om wat langer stil te staan bij het voorbeeld van Parijs is dat de
reeks foto’s een belangrijke onderliggende ontwikkeling illustreert die een van de
1

http://rue89.nouvelobs.com/rue89-culture/2013/03/24/paris-1914-2013-enphotos-grimpez-dans-notre-fabuleuse-machine-remonter-le
2
Zie bijvoorbeeld Boomkens, René Een drempelwereld: moderne ervaring en
stedelijke openbaarheid (Rotterdam: NAiuitgevers, 1998)
3
Voor soortgelijke ontwikkelingen in New York zie Henkin, David M. City reading:
Written words and public spaces in antebellum (New York: Columbia University
Press, 1998)
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drijvende krachten is van stedelijke transformatie van onze tijd. In het Parijs van
honderd jaar geleden werd het programma van de stad ontsloten door een
medialaag die samenviel met de gebouwde omgeving. Op de gebouwen was steeds
te lezen: hier zijn schoenen te koop, daar is de bioscoop, en wie wijn wil kopen
moet hier zijn. Dergelijke borden, neonreclames en opschriften maken nog altijd
een belangrijk deel uit van de manier waarop we ons op de stad oriënteren -al zijn
ze tegenwoordig net zo vaak op automobilisten als op voetgangers gericht. 4
Maar de dubbele ontwikkeling van digitalisering en vooral de dataficatie van
allerlei aspecten van het stedelijk leven zorgt ervoor dat we ons meer en meer via
teksten op beeldschermen in plaats van op gebouwen zijn gaan oriënteren op de
stad. Of dat nu het scherm is van de mobiele telefoon, de gps navigatie, de
computer of een urban screen in de openbare ruimte. Wat waar te doen is, en hoe
we daar kunnen komen: we leren het via allerlei digitale interfaces, van de ‘nuttige
plaatsen’ die de TomTom ons aanraadt, tot datingapps die ons ergens in de stad
naar een rendez-vous leiden. En in sommige gevallen worden ook de bijbehorende
stedelijke functies zelf verplaatst naar het scherm van de interface, bijvoorbeeld
wanneer we onze schoenen niet meer bestellen in het gebouw met ‘chaussures’ op
de gevel, maar via www.shoes.fr. Digitale media interfaces gaan zo een steeds
belangrijkere rol spelen in de organisatie van de stad. In dit essay wil ik verkennen
wat dat kan betekenen voor de mobiliteits- en vestigingspatronen en de ruimtelijke
inrichting van de fysieke leefomgeving.
Ik zal daarvoor eerst stil staan bij de onderliggende ontwikkeling. De
hierboven beschreven verschuiving van zowel het programma zelf als de ontsluiting
van het programma van de stad naar digitale interfaces heeft drie mogelijke
gevolgen voor de organisatie van het programma van de stad. Dat zijn ten eerste de
flexibilisering van de vestigingsplek voor specifieke functies, ten tweede de
flexibilisering van het programma van een specifieke plek, en ten derde de de- en
rematerialisatie van het programma van de stad. Ik zal ze alle drie kort beschrijven
in ingaan op de vraag wat dat mogelijk kan betekenen voor patronen van mobiliteit
en ruimtegebruik.
Daarbij geldt deze kanttekening: het lastige is dat veel van de
ontwikkelingen op dit gebied nog onduidelijk zijn. Het gaat om kleinschalige
initiatieven, pilots of gebruik in kleine kring waarvan nog onduidelijk is of en hoe
precies deze ontwikkelingen zullen doorzetten. Met wetenschappelijk onderzoek
kunnen de effecten nog niet altijd worden vastgesteld, ofwel omdat de nieuwe
praktijk als zodanig nog geen gemeengoed is. Ofwel omdat de juiste meetmethodes,
en wetenschappelijke paradigma’s om deze ontwikkelingen in kaart te brengen nog
onvoldoende zijn ontwikkeld. Dan wel omdat het aantal variabelen en
ontwikkelingen zo complex is dat er geen eenduidig model bestaat dat met alle
ontwikkelingen tegelijkertijd rekening houdt. Tegelijkertijd zouden deze trends wel
degelijk uit kunnen groeien tot bepalende ontwikkelingen die rond 2040 een grote
rol spelen in vestigings- en mobiliteitspatronen. Deze verkenning baseert zich
daarom op een aantal zogenaamde ‘weak signals’, hier geoperationaliseerd als
berichten uit kranten, discussies in een vakgebied, consumententrends of
pilotprojecten, aangevuld met kennis uit wetenschappelijke studies.5
4

Zie Venturi, Robert, Denise Scott Brown, and Steven Izenour. Learning from Las
Vegas. (Cambridge, MA: MIT press, 1972) voor een vroege studie naar de relatie
tussen de stad als communicatiemedium en de auto.
5
Een concept uit de hoek van management en bedrijfsinnovatie dat werd
geintroduceerd in H.I. Ansoff, ‘Managing Surprise and Discontinuity—Strategic
Response to Weak Signals’, Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 28,
1976, pp. 129–152.
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Om te verkennen hoe de drie genoemde trends uit kunnen pakken, zal ik ze
verbinden met een aantal bredere sociologische en economische ontwikkelingen.
Wanneer we beiden bij elkaar optellen komen we uit op een aantal scenario’s die ik
op hun beurt weer zal verbinden met twee scenario’s uit Megacities on the Move:
sprawl-ville en communi-city.
Voor we daar aan toe komen, volgt hier eerst een verkenning van de drie
mogelijke ruimtelijke consequenties van de opmars van dataficatie en digitalisering.
De eerste is de toenemende flexibilisering van de invulling van het programma van
de stad. Een duidelijk, alledaags voorbeeld hiervan zien we op dit moment in de
manier waarop mensen gebruik maken van de horeca. In toenemende mate, stelt
bijvoorbeeld het Foodservice Institute Netherlands op basis van een eigen
onderzoek, maken klanten gebruik van sites als Iens.nl of Tripadvisor om zich op
het aanbod te oriënteren. Inmiddels gebruikt zo’n 28% van de klanten dergelijke
diensten, en dat percentage neemt snel toe.6 De kwalitatieve verandering zit hem
erin dat websites als Iens of Tripadvisor ons niet alleen vertellen welke restaurants
er zijn, en wat er te eten is. We kunnen er ook de locatie makkelijk terugvinden,
ook als die niet in het centrum is. Met dank aan links naar diensten als Google
Maps. Daarnaast vinden we er ook een inhoudelijke evaluatie van de geboden
dienst, in de vorm van recensies van onze ‘vrienden’ uit sociale netwerken en
onbekenden. Het aloude devies van locatie, locatie, locatie als de drie belangrijkste
vestigingscriterium voor een bedrijf, krijgt zo langzaam aan concurrentie van
communicatie, communicatie, communicatie, aangevuld met reputatie, reputatie,
reputatie. Dit heeft als gevolg dat het programma van de stad in ieder geval in
theorie flexibeler in de ruimte kan worden ingevuld. Een restaurant kan ook best in
een achterafstraatje gaan zitten, dankzij Iens, Google Maps en TomTom kan het
prima worden ontsloten. Als de recensies maar goed zijn, en de ervaring bijzonder
genoeg is, weten mensen het wel te vinden.
In de retail signaleert de branche-organisatie een soortgelijke ontwikkeling.
Gespecialiseerde winkels duiken op in winkelstraten buiten het centrum of zelfs in
kleine dorpjes. Ze richten zich op een nichepubliek, hun marketing verloopt
grotendeels via de eigen website en via sociale mediawebsites.7 Ook in het sociale
domein zijn er onderzoeken die deze ontwikkeling bevestigen. Socioloog Manuel
Tironi deed bijvoorbeeld onderzoek naar de experimentele muziekscene in Santiago,
de hoofdstad van Chili. Daaruit bleek dat de ontmoetingsplekken van deze
subcultuur in hoog tempo wisselden. Er was niet een vaste plek in de stad waar
concerten werden opgevoerd en muzikanten elkaar vanzelfsprekend konden
ontmoeten. Die centrale rol werd ingevuld door een online platform: het onder
muzikanten populaire sociale netwerk Myspace. Daar stond ook aangekondigd op
welke plek in de stad er deze week optredens waren, of waar muzikanten elkaar
troffen om gezamenlijk te repeteren. Met andere woorden: het programma van de
stad wordt ontsloten via digitale interfaces. Specialistische functies zijn daardoor –
in theorie- flexibeler in hun vestigingslocatie. Tegelijkertijd wordt het programma
ook flexibeler in de tijd. Een vaste herkenbare locatie is niet altijd meer nodig.
Dat brengt ons op het tweede gevolg van digitalisering en dataficatie: ook
de programmering van een bepaalde plek in de stad kan flexibeler worden ingevuld.
Functies kunnen sneller van plek wisselen, en plekken kunnen tegelijkertijd ook
weer sneller van functie wisselen. Niet zozeer de plek zelf, of wat er op gevel staat
vertelt ons wat er te doen is, maar dat wat we over een plek in de laag van digital
6

Maaldrink, Jos “Succesvolle restaurants gaan met hun tijd mee” de Volkskrant
online 12-1-2015 http://www.volkskrant.nl/economie/succesvolle-restaurants-gaanmet-hun-tijd-mee~a3827555/?akamaiType=FREE
7
De Jong, Jan “Hoe Google de detailhandel verandert” Hoofdbedrijfschap
Detailhandel Trendrapport 2009
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media aantreffen. Wat vandaag een appartement is, kan morgen tijdelijk een hotel
zijn omdat de eigenaar zich heeft aangemeld bij een website als Airbnb. En
overmorgen is het gewoon weer zijn woonhuis. Op eenzelfde manier vestigen popup stores zich tijdelijk in leegstaande gebouwen, of kunnen grote centra als de
Amsterdamse Rai tijdelijk gebruikt worden als plek voor een grote outlet sale.
Plekken kunnen snel van functie veranderen, en de marketing van die functies of de
mobilisatie van een bijbehorend publiek verloopt dan grotendeels via de sociale
media.
Ook dat heeft mogelijk ook grote implicaties voor de ruimtelijke ordening. In
populaire toeristenbestemmingen staan grote delen van de woningvoorraad op
digitale mediaplatforms als gedistribueerd hotel in de aanbieding.8 Een ander
voorbeeld dat recent in Nederland tot ophef leidde is de organisatie van de Exclusive
Private Sales, tijdelijke modebeurzen waar de consument kleding tegen
uitverkoopprijzen aan kan schaffen, georganiseerd op perifere locaties zoals de
Amsterdamse Rai of het Haagse Kyocera-stadion. Dankzij de socialemediamarketing
die bezoekers op het event attendeert, verschuift de winkelfunctie zo tijdelijk van de
binnenstad naar de periferie. Waar beleidsmakers via ruimtelijke zonering lang
hebben geprobeerd om de opkomst van op Franse leest geschoeide hypermarches
of Amerikaanse shopping malls te voorkomen, is de organisatie van dit soort
tijdelijke, grootschalige events veel lastiger te monitoren en beheersen. Of deze
ontwikkeling doorzet is nog onbekend, maar winkeliers uit de traditionele
winkelgebieden zijn er in ieder geval niet gerust op, zij hebben inmiddels
brandbrieven over dit verschijnsel gericht aan hun plaatselijke gemeenteraden.9
Ook in de berichtgeving over het uitgaansleven komen we deze ontwikkeling
wel tegen. Zo is volgens Het Parool de opkomst van sociale media mede de oorzaak
van de sluiting van zowel op studenten gerichte cafés als van de homohoreca.
Studentengroepen hebben geen vaste ontmoetingsplekken meer, meent een
uitbater van een café, maar appen op de avond zelf om te zien waar iedereen zich
bevindt.10 Ook homocafés zouden hun functie van ‘marktplaats’ om ontmoetingen
tussen gelijkgestemden te arrangeren verliezen. Dit keer door de opkomst van
dating apps. Wie op zoek is naar een afspraakje, vind online snel en gemakkelijk
een potentiële partner. Is het contact eenmaal gelegd, dan kan er overal in de stad
worden afgesproken en is een gespecialiseerde locatie niet meer nodig. 11 De meer
neutrale ontmoetingsplek kan vervolgens meerdere sociale en culturele werelden
tegelijkertijd onderdak verlenen. Deze trend van flexibilisering wordt versterkt door
de opkomst van wat in de literatuur wel ‘decoupling’ wordt genoemd. Door
toenemende connectiviteit zijn functies niet meer aan specifieke locaties gekoppeld.
Met een laptop en wifi kan – in theorie - overal worden gewerkt of gewinkeld. Uit
onderzoek blijkt dat dit inderdaad tot flexibilisering leidt, zij het tot op zekere
hoogte en in zekere mate.12
Een bijkomend gevolg van deze ontwikkeling is dat door de koppeling van
deze ontwikkeling aan de opmars van sociale media specifieke plekken plotseling
heel populair kunnen worden, en dus een enorme stroom aan bezoekers ontvangen
omdat er juist daar een evenement wordt georganiseerd. De smartphone is een
8

In Amsterdam stonden er in augustus 2014 ruim 6000 woningen aangeboden op
Airbnb, zie http://oscity.eu/o/actionmaps/m?q=17&c=4.91,52.36&z=15
9
Lieshout, Marcel van “Branche is ‘outletsales’ beu” de Volkskrant 7-4-2014 p.4
10
Beek, Hans van der en Sophie van Oostvoorn “Student ruilt café voor hippe club”
Het Parool 6-2-2015
11
Beek, Hans van der en Sherida IJsselmuide “Darkroom wordt herinnering aan
vorige eeuw” Het Parool 10-1-2015
12
Schwanen, T. I. M., Dijst, M., & Kwan, M. ICTs AND THE DECOUPLING OF
EVERYDAY. Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie. 2008: 99(5), 519–
527.
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persoonlijke mobilisatietool, waarmee gebruikers hun eigen netwerken snel kunnen
activeren om in actie te komen. Voorbeelden hiervan zijn er inmiddels te over. Van
project X in Haren tot de plotselinge enorme toeloop bij schaatstoertochten die via
gespecialiseerde websites gemakkelijk worden ontsloten.13 Mogelijk gevolg van deze
ontwikkeling is dat het programma van de stad zich steeds meer ontwikkelt volgens
de logica van tijdelijke bijzondere ‘events’ die op allerlei plekken plaats kunnen
vinden, en tot plotselinge toename van vervoerstromen kunnen leiden.
Een derde mogelijk gevolg van de digitalisering en dataficatie is de de- en
rematerialisatie van specifieke stedelijke functies. Hiermee wordt bedoeld dat
digitalisering een aantal stedelijke functies op een andere manier kan laten
verlopen. Internetwinkelen is daarvan het meest voor de hand liggende voorbeeld.
Doordat we schoenen, wit- en bruingoed online bestellen neemt de omzet in fysieke
winkels af. In sommige gevallen leidt dit zelfs tot het verdwijnen van deze winkels.
Er vindt een proces van ‘dematerialisatie’ plaats: de fysieke winkel wordt vervangen
door een virtuele, we oriënteren ons op afbeeldingen van schoenen, boeken
enzovoorts, daarbij geholpen door reviews en gepersonaliseerde tips (lezers van dit
boek bestelden ook). Sommige producten (boeken, films) kunnen vervolgens ook in
virtuele vorm worden geleverd. Een groot aantal producten – een nieuwe
pannenset, sneeuwlaarzen – zal echter altijd fysiek van aard blijven. Deze moeten
nog altijd ergens worden geproduceerd en gedistribueerd, zij het dat dat op nieuwe
manieren kan – hier is er sprake van ‘rematerialisatie’, bijvoorbeeld in de vorm van
grote distributiecentra op bedrijventerreinen in de buurt van grote
vervoersknooppunten. In het geval van 3d-printing vind de rematerialisatie in de
toekomst mogelijk zelfs weer plaats bij de consument thuis, of in gespecialiseerde al
dan niet mobiele printshops.14
Ook hier is niet moeilijk om weak singals te vinden die deze ontwikkeling
onderschrijven. Rond Valentijnsdag bijvoorbeeld bracht de Volkskrant een bezoekje
aan de bloemenveiling in Aalsmeer. Nog niet zo heel lang geleden was dat een
belangrijk fysiek knooppunt van handelaren en handelswaar. Inkopers kwamen naar
de grote hallen om de handelswaar te inspecteren en te bieden op de vers gesneden
tulpen, rozen of hyacinten. Tegenwoordig vindt zowel de oriëntatie als het proces
van loven en bieden plaats via digitale schermen. De bloemen hoeven ook niet meer
allemaal fysiek in kleine karretjes naar de hal te worden gereden, maar kunnen
direct van de handelaar verscheept worden naar de afnemer, of op Schiphol worden
omgeslagen. De bloemenveiling als instituut speelt nog een belangrijke rol, maar
bloemen zijn er voor de handelaren niet meer te zien. Opnieuw speelt hier
bemiddeling van digitale media een belangrijke rol, zowel in de manier waarop
aanbod en vraag op elkaar worden afgestemd, als in de organisatie van de
logistieke processen. Ruimtelijk gezien zou dit een verschuiving kunnen betekenen
van bedrijvigheid: die is dan niet meer geconcentreerd op de plekken van de
transactie: de winkelstraat of veilinghal, maar in regionale distributiecentra. In het
boek Aerotropolis beschrijfven John Kasarda en Greg Lindsay hoe een aantal grote
logistieke dienstverleners als UPS al inzetten op deze trend door rond luchthavens
en andere belangrijke verkeersknooppunten grote distributiecentra op te zetten die
bijna uitgroeien tot steden op zichzelf.15
Als we de drie ontwikkelingen bij elkaar nemen, zorgen ze op een abstracter
niveau voor een mogelijke transformatie van de manier waarop de stad
13

“Chaos door grote toeloop schaatsers” NRC Handelsblad 25-1-2013
Zie ook http://ruimtevolk.nl/publicaties/manifest-invloed-van-digitale-productieop-stedelijke-en-regionale-ontwikkeling/
15
Kasarda, John D., and Greg Lindsay. Aerotropolis: the way we'll live next. (New
York: Macmillan, 2011)
14
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functioneert. Een van de mogelijke manieren om de stad te begrijpen is die van een
serie ‘brandpunten van interactie’.16 De stad is dan te begrijpen als een plek waar
vraag en aanbod op allerlei terreinen bij elkaar komen, of het nu om economische,
culturele, of sociale transacties gaat. In de stad vinden we de producten die we
willen kopen, werk, de liefde van ons leven (of voor een nacht), de subcultuur
waarbij we ons thuis voelen. Deze markten van vraag- en aanbod zijn in de
negentiende en twintigste-eeuwse stad ruimtelijk geïnstitutionaliseerd geraakt. Dat
wil zeggen: specifieke markten en uitwisselingslocaties zijn te vinden op specifieke
plekken. Wanneer we ergens naar op zoek zijn – en of dat nu een paar schoenen is,
of een specifieke subcultuur – we weten doorgaans waar in de stad we dat kunnen
vinden. Andersom zegt de plek ook iets over de andere mensen die we daar kunnen
verwachten, of het protocol dat er heerst – of het nu de bloemenveiling is of de
voetbalkantine.17 De manier waarop plekken ruimtelijk geïnstitutionaliseerd raken is
enerzijds een proces van top-down planning, maar voor een groot deel ook een
proces van bottom-up toe-eigening die zich lastig laat sturen.
Het bijzondere aan de stad daarbij is dat al die ‘marktplaatsen’ weliswaar
ruimtelijk geïnstitutionaliseerd zijn, maar deels ook dwars door elkaar heen lopen.
Of andersom dat we als stedelingen in de verschillende rollen die we hebben
verschillende typen marktplaatsen bezoeken. Beide processen zorgen ervoor dat de
verschillende werelden die in een stad bij elkaar komen voortdurend met elkaar in
aanraking komen. In verschillende wetenschappelijke domeinen wordt het belang
van deze ‘ontmoeting’ benadrukt als het ‘unique selling point’ van de stad.
Economen wijzen erop dat het ontstaan van kruisverbanden leidt tot innovatie.
Sociologen wijzen erop dat het juist de kortstondige ontmoetingen zijn die
bijvoorbeeld een rol spelen in het opbouwen van vertrouwen tussen burgers
onderling.18
Als we zo opnieuw op een wat abstracte manier vanuit het
mobiliteitsvraagstuk naar de stad kijken, kunnen we dus zeggen dat de stad vraag
en aanbod bij elkaar brengt, en dat eerst mobiliteit vereist is om de specifieke
marktplaats te bereiken, en dat daarna daar de transactie plaats kan vinden.
Bovendien ontstaan er (als doel of als bijproduct) van deze transactie weer nieuwe
verbanden: stedelingen komen op allerlei manieren met elkaar in contact.
Ontwikkelingen van digitalisering en dataficatie leiden tot een (gedeeltelijke)
omdraaiing van deze volgorde. Wat wezenlijk anders is in alle bovengenoemde
voorbeelden is dat vraag en aanbod eerst online aan elkaar gekoppeld worden,
daarna volgt mobiliteit van mensen, diensten of goederen. Dat betekent dat het
programma van de stad dus in toenemende mate wordt georganiseerd via digitale
mediainterfaces als die van Myspace, Facebook, Google Maps, Wikipedia enzovoorts.
Daarmee ontstaat een nieuwe rol in de ruimtelijke ordening. Iets of iemand
beheert immers deze database met informatie over functies, plekken en reputaties.
En die partij beheert niet alleen, maar ordent het programma van de stad ook, op
basis van een combinatie aan criteria. Een lijst met restaurants kan aangepast
worden aan mijn persoonlijke voorkeuren – gebaseerd op een analyse van eerdere
kliks, zoekopdrachten, recensies van mijzelf of van mijn ‘vrienden’ uit het sociale
16

Engelsdorp Gastelaars, R. van, and David Hamers. "De nieuwe stad. Stedelijke
centra als brandpunten van interactie." (Rotterdam/Den Haag: NAi/Ruimtelijk
Planbureau, 2006) en Raad voor de leefomgeving en infrastructuur De Toekomst
van de stad. De kracht van verbindingen. (Den Haag: Raad voor de leefomgeving en
infrastructuur, 2014)
17
Lofland, L. A world of strangers : order and action in urban public space. (New
York: Basic Books, 1973)
18
Zie bijvoorbeeld Raad voor de leefomgeving en inftrastructuur, De toekomst van
de stad. (Den Haag: RLI, 2014).
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netwerk. De lijst kan ook met andere criteria worden geordend – bijvoorbeeld het
restaurant dat het meeste wil betalen aan het intermediair wordt bovenaan
geplaatst. Met andere woorden: de partijen die de databases van stedelijke functies
vullen, ordenen en ontsluiten kunnen een rol gaan spelen in de ruimtelijke ordening.
Dataficatie speelt in dit proces steeds een belangrijke rol. Ervaringen van het
stedelijk leven worden door verschillende partijen opgeslagen in databases, van
recensies en likes tot onze locatie. Door die op slimme manieren aan elkaar te
koppelen kan een partij de presentatie van het programma van de stad in real-time
aanpassen aan de wensen van de gebruiker.
Die ontwikkeling leidt meteen tot een aantal belangrijke beleidsmatige
vragen. In hoeverre ondermijnen deze ontwikkeling de praktijk van stadsplanning?
Hoe kun je als gemeente omgaan met de snel wisselende koppeling van functies
aan plekken, en de plotselinge vervoersstromen die ze teweeg kunnen brengen?
Hoe verhouden overheden zicht tot deze nieuwe laag van ordenende partijen –
vaak machtige, mondiaal opererende buitenlandse ondernemingen. Een ander
vraagstuk heeft te maken met de toegankelijkheid van deze diensten. Voor wie zijn
ze onder welke condities toegankelijk? Het is bijvoorbeeld denkbaar dat borden
langs de weg niet meer nodig zijn wanneer iedere auto een navigatiesysteem aan
boord heeft. Dan kan persoonlijk advies gegeven worden op basis van real-time
verkeersinformatie. Maar wie organiseert dit proces dan? Heeft Rijkswaterstaat
toegang tot al deze navigatiesystemen? En op welke voorwaarden kunnen burgers
hieraan mee doen? Moeten ze ervoor betalen? Of krijgen ze bijvoorbeeld betere
adviezen (een snellere route) naar gelang ze meer betalen? En wat als het systeem
tijdelijk uitvalt, of gehackt wordt? De opkomst van zelfrijdende auto’s maakt deze
vragen al te prangender. Met wiens logica wordt het systeem van geleiding van de
zelfrijdende auto door het verkeer georganiseerd? Met die van Google of die van
Rijkswaterstaat?
Er ontstaat zo dus een mogelijke verschuiving in de manier waarop het
toegankelijk maken van de stedelijke ruimte plaats vindt. Maar wat betekent dat
voor het feitelijke ruimtegebruik? Uit bovenstaande kunnen een aantal – in sommige
gevallen tegengestelde – ontwikkelingen worden gedestilleerd. Enerzijds kan er
sprake zijn van nichificatie: gespecialiseerde plekken die zich nadrukkelijk richten op
een specifieke beleving of ervaring, of dat nu een zakelijke, culturele of sociale is.
Daarbij geldt dan: de relevantie van de exacte locatie is recht evenredig omgekeerd
aan de bijzonderheid van de ervaring. Voor een sterrenrestaurant komen mensen
uit het hele land en zelfs de rest van de wereld, voor een snackbar blijft een locatie
op een druk kruispunt wellicht belangrijker dan een goede recensie op iens.nl.
Een tweede trend lijkt hier rechtstreeks tegenin te gaan: de opkomst van
multifunctionele plekken, die juist niet nadrukkelijk gebonden zijn aan een
specifieke ervaring, of waarvan de ervaring gemakkelijk gekoppeld kan worden aan
meerdere functionaliteiten. Denk: The Coffee Company. Die keten beoogt op haar
locaties een hoogwaardige gespecialiseerde ervaring (koffie in meerdere variëteiten)
aan te bieden, maar kan daardoor verschillende activiteiten tegelijkertijd herbergen,
van huiswerkgroepjes en zzp-ers tot via dating apps gearrangeerde afspraakjes.
Een derde trend is de toenemende vluchtigheid van koppeling van functies
aan plekken, en de toename van tijdelijke events waarin sociale media voor de
mobilisatie van publiek kan zorgen.
Die ontwikkeling vindt weer een tegenstelling in een vierde trend: het
ontstaan van meer permanente grootschalige infrastructurele knooppunten die een
rol spelen in de de- en rematerialisatie van stedelijke processen, of het nu gaat om
multimodale vervoersknooppunten voor personen of logistieke overslagcentra die
deels traditionele marktplaatsen zullen vervangen. Veel bedrijvigheid zal zich juist
rond deze knooppunten organiseren.
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Om verder grip te krijgen op deze trends, moeten we de ontwikkelingen
koppelen aan een aantal bredere economische, culturele en maatschappelijke
ontwikkelingen. Een complete ‘doorrekening’ daarvan gaat te ver voor de omvang
van dit essay, maar ik wil er een paar noemen: de opkomst van het netwerkindividualisme in combinatie met de opkomst van de kenniseconomie. Deze wil ik
dan koppelen aan twee ontwikkelingsscenario’s die beiden de terugtredende rol van
de overheid compenseren: de opkomst van zelforganisatie en bottom-up praktijken
enerzijds, en de opkomst van grootschalige private investeringsprojecten.
Netwerkindividualisme is een term van de Canadees-Amerikaanse socioloog
Barry Welmann.19 Hij gebruikt de term om te benadrukken dat toenemende
individualisering er niet toe heeft geleid dat we ook solitairder zijn geworden.
Individualisering wil vooral zeggen dat we autonomer zijn geworden in de manier
waarop we onze sociale contacten onderhouden. We hebben meer zeggenschap over
de sociale cirkels waartoe we ons rekenen. En tegelijkertijd is het aantal
verschillende sociale cirkels waarin we ons bewegen toegenomen. We zijn niet meer
onderdeel van een enkelvoudige groep, maar bewegen ons tussen verschillende
netwerken waarin we verschillende sociale rollen vervullen.
Socialemediatechnologieën versterken die ontwikkeling: het wordt gemakkelijker
om een groter aantal contacten met verschillende netwerken te onderhouden en op
de hoogte te blijven wat zich binnen die netwerken waar afspeelt. Ook wordt het
gemakkelijker om netwerken op verschillende schaalniveaus te onderhouden en te
combineren: van een wereldwijd netwerk van gespecialiseerde experts waar iemand
beroepsmatig mee te maken heeft, tot hyperlokale netwerken die de gezamenlijke
buurttuin organiseren. Al die netwerken hebben deels hun eigen genetwerkte
geografie: een verzameling van plekken in de stad waar leden van de netwerken
elkaar ontmoeten. Want ook al zal een deel van de ontmoetingen en uitwisseling
gemedieerd worden via digitale media, de meeste netwerken zullen ook door fysieke
ontmoetingen onderhouden moeten worden, al zal de frequentie en intensiteit
daarvan wisselen van netwerk tot netwerk.20
De mogelijke toename van het aantal netwerken waar iemand deel vanuit
maakt, zorgt ervoor dat mensen voortdurend heen en weer moeten schakelen
tussen de verschillende netwerken en hun bijbehorende geografieën. Aangezien
‘aanwezigheid’ leidt tot mobiliteit en kosten in de vorm van tijd en geld, is er
voordeel te behalen door te wonen of werken op plekken met een hoge dichtheid
aan uiteenlopende netwerken met bovendien goede verbindingen met andere
locaties.
In plaats van een ontwikkeling waarin we dus dankzij digitalisering overal
zouden kunnen wonen, leidt dit mogelijk tot de ontwikkeling dat mensen willen
wonen in de buurt van zoveel mogelijk andere mensen uit de netwerken waar ze
deel van uit maken, of in ieder geval deze mensen snel kunnen bereiken. Als deze
trend doorzet, zal dat leiden tot de situatie waarin grote steden met goede lokale,
nationale en internationale verbindingen nog groter en diverser zullen worden, ten
koste van kleinere, geïsoleerde steden. Al zouden die wel weer een gespecialiseerd
centrum van verschillende netwerken kunnen huisvesten. Deze trend wordt mogelijk
versneld door de opkomst van de kennis-economie, waarin ontmoeting en
uitwisseling van kennis en contacten tussen netwerken van groot belang is.
19

Wellman, Barry. "Little boxes, glocalization, and networked individualism."Digital
cities II: Computational and sociological approaches. (Berlin, Heidelberg: Springer,
2002). 10-25; Rainie, Harrison, and Barry Wellman. Networked: The new social
operating system. (Cambridge, MA: Mit Press, 2012)
20

Dit argument wordt verder uitgewerkt in De Waal, Martijn De stad als interface
(Rotterdam, NAi010 Uitgevers, 2013)
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Hierbij geldt wel deze kanttekening: alhoewel de opkomst van
netwerkindividualisme niet per se klasse gebonden is, zou het wel zo kunnen zijn
dat het aantal contacten en de frequentie van ontmoetingen verschilt van sociale
groep tot sociale groep. Vooral voor de genoemde kenniswerkers is ontmoeting en
uitwisseling van groot belang, en zij behalen er ook een groot economisch voordeel
mee Dat betekent dat zij mogelijk ook meer willen en kunnen betalen om zich te
vestigen op plekken met goede connecties. In die zin kan deze ontwikkeling tot een
nieuwe tweedeling leiden. 21
Deze ontwikkeling van netwerkindividualisme kunnen we vervolgens
afzetten tegen twee opkomende ontwikkelingsmodellen voor de stad: die van
bottom-up zelforganisatie enerzijds en privaat kapitaal anderzijds. In het eerste
model gebruiken burgers digitale media om zich op nieuwe manieren te organiseren
rond het gebruik van resources. Ze richten zelf energiemaatschappijen op,
organiseren zich in sociale zorgnetwerken of zetten zich in voor een lokaal
buurtinitiatief. De andere ontwikkeling is juist die van steeds grootschaligere private
investering. Saskia Sassen betoogt dat alhoewel private investeringen in stedelijke
ontwikkeling op zich niet nieuw zijn, de enorme schaal waarop projecten worden
ontwikkeld leidt tot een kwalitatieve verandering in de stad. Het maakt nogal wat uit
of een private ontwikkelaar een enkel gebouw in een straat ontwikkeld, of een
campus van enkele stadsblokken omvang, die een stad op zichzelf is en weinig
relaties aangaat met zijn omgeving.22 Vaak met een hek eromheen, en met achter
de slagboom geprivatiseerde dienstverlening op het gebied van veiligheid en
vervoer.
Ruimtelijk gezien leidden beide ontwikkelingen in hun meest extreme vorm
en in samenhang met de hierboven omschreven ontwikkelingen tot heel
verschillende type steden. Het private model kan uiteindelijk leiden tot het model
dat in Megacities on the move wel Sprawl-ville wordt genoemd. De stad bestaat dan
uit een verzameling van privaat ontwikkelde en beheerde tamelijk monofunctionele
campus-achtige terreinen, met elkaar verbonden via tolsnelwegen waar rijken via
zelfrijdende auto’s of taxi’s snel van de ene functie naar de andere vervoerd kunnen
worden. Economisch is er onderscheid tussen een creative class (de kenniswerkers)
en de serving class (degenen die de broodjes smeren, op de kinderen passen,
schoonmaken en andere diensten leveren, als ondernemer en tegen lage betaling.
Het netwerk van campussen wordt onderbroken door vervoershubs gericht op
goederen en mensen: het vliegveld voor de internationale connecties en metro en
openbaarvervoerknooppunten voor laagbetaalde service-verleners. Daartussen
vinden we dan de wijken – soms formeel, soms informeel – van de minder
bedeelden voor wie aanzienlijk minder diensten aangeboden worden. Digitale media
helpen enerzijds de verschillende werelden te ontsluiten voor de eigen bewoners, ze
vinden er snel wat ze nodig hebben, en worden er – wie het kan betalen – efficiënt
heen geloodst. Mogelijk worden er via online marktplaatsen als laten we zeggen
Uberpop ook economische links tussen de twee werelden gelegd door het aanbod
van de ‘serviceclass’ te koppelen aan de vraag van ‘creative class’.
Het bottom-up scenario leidt in zijn meest extreme vorm tot een stad die
aan communi-city doet denken. Hier leven verschillende typen bewoners kriskras
door elkaar heen. Iedereen beweegt zich in zijn eigen netwerken, en sociale
contacten en ruimtelijke bewegingen worden gecoördineerd via digitale
mediaplatforms. Enerzijds dreigt ook hier sociale fragmentatie. Want al wonen de
mensen dwars door elkaar heen, via de filters in de digitale mediaplatforms houden
ze toch vooral contact met gelijkgestemden. Wel is het zo dat buurten met een
21

Zie bijvoorbeeld het werk van Manuel Castells en Saskia Sassen
Sassen, Saskia ‘Who owns the city?’ Burdett, Ricky, Philipp Rode, Priya Shankar
en Shan Vahidy eds. Governing Urban Futures (Delhi, London: LSE Cities, 2014)
22
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multifunctioneel programma rondom vervoersknooppunten populairder en dus
duurder zijn dan buurten die daar verder van af liggen. Tegelijkertijd ontstaan ook
hier mogelijk weer nieuwe vormen van overlap tussen verschillende werelden,
bijvoorbeeld wanneer een groep burgers uit een straat of wijk zich organiseert om
zelf de eigen energie te gaan organiseren.
Beide uitersten hebben ook een aantal overeenkomsten. In beide gevallen
spelen digitale mediaplatforms een belangrijke rol als ‘enabler’ van het type
stedelijkheid. Het is via deze softwarelaag dat mensen elkaar vinden, en
ontmoetingen arrangeren. Deze platforms spelen een belangrijke rol, en de
algoritmes en verdienmodellen waarop ze zijn gebaseerd zullen voor een deel het
alledaagse stedelijke leven bepalen. Een tweede belangrijke punt is dat van de
spanning tussen netwerken en collectiviteit. Een belangrijk principe van veel
overheidsdiensten is dat ze voor alle burgers toegankelijk moeten zijn, het zijn
collectieve voorzieningen, betaald uit collectieve middelen. Het is te verwachten dat
zowel in het scenario van communi-city als dat van sprawl-ville voorzieningen
binnen netwerken georganiseerd gaan worden, bemiddeld via digitale media. In het
geval van spraw-ville zijn dat private diensten aangeboden tegen betaling binnen de
omgeving van de campus. In het geval van communi-city zijn het netwerken van
stedelingen die bijvoorbeeld zelf een voorziening opzetten voor sociale
voorzieningen (zoals het huidige broodfonds) of energie. Hoe verhouden deze
voorzieningen tot de collectieve voorzieningen? Kan een straat besluiten om
bijvoorbeeld niet meer aangesloten te willen worden op het landelijke energienet,
omdat ze zelfvoorzienend zijn geworden? De facto betekent dat dat de kosten voor
de collectieve voorzieningen omhoog gaan omdat ze door minder mensen opbracht
moeten worden. Het is te voorzien dat dit een belangrijke discussie gaat worden.
Zo is nog een ander model denkbaar dat niet in de Megacities on the Move
voorkomt, en dat een combinatie is van Communi-city en Planned-opolis. In dat
model blijft de staat een centrale rol spelen in het organiseren en aanbieden van
infrastructuur waarbij sociale gelijkheid een van de belangrijke bepalende factoren
kan zijn. Als het Spraw-ville scenario sterk doet denken aan de manier waarop een
stad als New Delhi zich momenteel ontwikkeld, en Communi-city een soort mix is
van de multiculurele Amsterdamse Indische buurt met de libertaire idealen van
Silicon Valley, dan is Kopenhagen – of in ieder geval de manier waarop de stad vaak
in de internationale media wordt geïdealiseerd als sociaal- en milieuvriendelijk
paradijs - een voorbeeld van dit laatste model.
Samenvattend zorgen de hier geschetste ontwikkelingen voor een aantal
belangrijke vraagstukken voor Rijkswaterstaat. Te verwachten is dat door de
opkomst van digitale media het ruimtegebruik flexibeler in de ruimte en tijd kan
gaan worden, waarbij de dichtheid en diversiteit van grote steden toe kan nemen.
Tegelijkertijd neemt het belang van goede verbindingen tussen en binnen steden
toe. In zowel Communi-city als Sprawl-City is er een toename van het aantal
vervoersbewegingen te verwachten, zowel binnen de stad als tussen steden
onderling. Dat zullen enerzijds kleinschalige vervoersbewegingen zijn in gebieden
met hoge dichtheid die per fiets of lopend af zijn te leggen, maar anderzijds zal er
ook behoefte zijn aan goede en snelle verbindingen met andere steden, zowel
regionaal als internationaal. Daarbij is vooral in Sprawl-Ville een grote ongelijkheid
te verwachten: sommige groepen zullen voldoende budget hebben om zich per
zelfrijdende auto te verplaatsen, anderen zullen zich moeten verlaten op massaal
ingericht openbaar vervoer. Het verschil tussen privévervoer en openbaar vervoer
verandert daarbij: het gaat niet zozeer om verschil in eigendom, maar om verschil
in comfort en snelheid. Zelfrijdende auto’s bieden hoog comfort, privacy en deurtot-deurservice, en wordt aangeboden als ‘dienst’ of via abonnementen door
providers. Openbaar vervoer gaat van knooppunt naar knooppunt, is massaler van
opzet, biedt minder comfort en privacy en is goedkoper.
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Verschillende nieuwe partijen zullen mogelijk een rol gaan spelen in de
organisatie van het vervoer. De aanleg en het beheer van infrastructuur speelt zich
op drie lagen en drie schaalniveaus af. De onderliggende infrastructuur bestaat uit
de wegen, spoornetten, vliegvelden en logistieke distributiecentra. Daaroverheen
bewegen zich voertuigen voort: treinen, auto’s, bestelbusjes enzovoorts, die voor
een groot deel beheerd worden door ‘vloot’-operatoren – partijen als Car2Go, UPS,
Hertz, Tesla, enzovoorts. Deze worden aangestuurd door softwareplatforms die
vraag een aanbod met elkaar verbinden en daarbij gebruik maken van allerlei
datanetwerken. Daarbij is er overigens ook een scenario mogelijk waarbij privébezit
juist wel van belang zal blijven. Een huidige speler als Uber levert de software die
vraag een aanbod van vervoer bij elkaar brengt, maar de individuele
transportaanbieder moet zelf investeren in zijn eigen vloot.
De transportnetwerken die zo ontstaan verknopen lokale, regionale en
internationale schaalniveaus met elkaar. Daarbij rijst de vraag op welkschaalniveau
de rol van Rijkswaterstaat ophoudt, en die van andere partijen zoals lokale
gemeentes begint.
De invulling van het programma van de stad en de organisatie van mobiliteit
zal daarbij meer en meer gaan verlopen via de interfaces van digitale media. De
organisatoren van deze softwareplatforms vervullen een belangrijke rol in de
traditionele functie van de stad: het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op
welk terrein dan ook. De belangrijkste vraag is dan wie precies die digitale
interfaces en de mobiliteitsvoorzieningen gaat organiseren met welke logica.
Worden het aanbieders als Apple en Google? Tesla en Mercedes? Uber of Arriva?
Snappcar of Hertz? Burgercollectieven? Gemeentelijke diensten? En aan welke
voorwaarden moeten deelnemende partijen wettelijk voldoen?
Rijkswaterstaat zal in dat proces een belangrijke rol spelen. Enerzijds zal ze
de regie moeten houden over de aanleg van de onderliggende infrastructuur en de
aanleg van knooppunten tussen schaalniveaus goed af moeten stemmen. Een deels
nieuwe rol ontstaat in het beheer en ontsluiten van datastromen die de
softwareplatforms nodig hebben om goed te functioneren. En anderzijds: wellicht
maakt Rijkswaterstaat ook de data die deze platforms verzamelen weer toegankelijk
voor het algemeen publiek. Rijkswaterstaat zal deels ook met deze
platformbeheerders kunnen gaan samenwerken om de doorstroming van het
verkeer te optimaliseren.
Een derde rol ligt nog op het vlak van regulering van de softwareplatforms.
Zoals Rijkswaterstaat nu bijdraagt aan regelgeving op het gebied van
verkeersveiligheid, zou Rijkswaterstaat ook die rol kunnen pakken in het
ontwikkelen van regelgeving op het gebied van het beheer van de
softwareplatforms. Willen we open of gesloten standaarden? In hoeverre moeten
burgers ook toegang krijgen tot de data die de platforms verzamelen? Moeten we
een licentie-systeem voor vlooteigenaren inrichten? Aan wat voor plichten moeten
vlooteigenaren voldoen op het gebied van veiligheid en toegankelijkheid? Welke
eisen stellen we aan de softwareplatforms?
Het zijn belangrijke discussies waarop nu nog geen eenduidig antwoord te
geven is. Een belangrijk punt daarbij is dat de uitkomsten net als in het Parijs van
1914 verder reiken dan alleen het kwantitatief verbeteren van de bereikbaarheid.
De inrichting van het mobiliteitssysteem is deels ook een normatieve keuze die
mede een rol kan spelen in het ontstaan van een kwalitatief ander type
stedelijkheid. Ontwikkelen we ons Communi-city? Of toch als Sprawl-Ville? Dat is
uiteindelijk niet alleen een technologisch en beheersvraagstuk, maar ook een
belangrijke politieke kwestie.
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Hoofdpunt essay
De vervlechting van de fysieke en de virtuele wereld leidt tot een “User Interspace”
die het mogelijk maakt om gedrag van systemen en mensen gerichter te
beïnvloeden. Dit vereist nieuwe competenties van alle partijen in het ecosysteem,
maar brengt ook een aantal dilemma´s met zich mee, onder meer over de rol van
de overheid.
Twitter @HSheombar
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Smarter Cities´ coming of Age

Hoe vervlechting van de Fysieke en de Virtuele wereld ons
Gedrag verandert
Informatietechnologie heeft zich door de convergentie met communicatienetwerken
ontwikkeld van een “rekenmachine in de achterkamer” tot een “vitale brandstof” die
niet meer weg te denken is uit ons dagelijks leven en onze maatschappij. Een
andere, veel oudere, uitvinding van de mens is de Stad, door sommigen ook wel
bejubeld als onze beste uitvindingi. Deze twee zo “meest menselijke” uitvindingen
zullen in 2040 steeds meer vervlochten zijn. Wat betekent dit voor het gedrag van
mensen? En welke keuzes moeten we vandaag maken om niet overvallen te worden
door deze “vervlochten” toekomst maar in staat zijn om haar zelf vorm te geven?
1. “Mind the Gaps”
De snelheid en onvoorspelbaarheid van technologische veranderingen, zoals in
bijvoorbeeld de informatie-, nano, en gen-technologie zijn zo groot dat we het als
maatschappij niet altijd meer kunnen bijbenen: niet als de beoogde gebruikers van
die technologie, niet als wetgeversii, maar ook niet als bedrijfsleven dat oude
paradigma´s achter zich moet laten. Deze dreigende kloofiii dient te worden
overbrugd. We moeten ten alle tijde voorkomen dat burgers en overheden niet mee
kunnen en dat er dientengevolge technofobie ontstaat. “ ... no reason to fear
innovations” zei Maarten Camps, de hoogste ambtenaar van het Ministerie van
Economische Zaken onlangs nog op een
congresiv. Het feit dat hij dit meent te
moeten zeggen, doet alarmbellen
rinkelen. Niemand zit te wachten op een
“What if we all stop
democratie waarin burgers afhaken of
duplicating services and
een maatschappij waarin een overheid
made it part of one unified
door gebrek aan kennis zich voor vitale
system? You use your Circle
overheidsfuncties noodgedwongen moet
Account to pay taxes, to
overleveren aan de markt. Dit is precies
register to vote, to pay your
wat The Circle, een fictioneel Silicon
parking tickets, to do
Valley bedrijf uit de roman van Dave
anything. I mean, we would
Eggers, graag zou zien.
save each other hundreds of
Het is dan ook niet meer dan logisch dat
hours of inconvenience, and
Rijkswaterstaat zich beraadt op de
collectively the country
implicaties van ICT voor haar kerntaken.
would save billions”. …
ICT verandert ons leefpatroon: hoe we
“Well, Annie, a government
werken, waaraan we werken, hoe we ons
project to build a similar
organiseren, en hoe we onze vrije tijd
platform from the ground up
(met elkaar) doorbrengen. De vraag is
would be ludicrous, and
wat de gevolgen hiervan zijn voor
costly, and well, impossible.
mobiliteit en de inrichting van onze
We already have the
fysieke leefomgeving. Bijbehorende
infrastructure and 83 percent
deelvragen zijn als volgt. Hoe zal ICT ons
of the electorate. Does that
werk en onze behoefte aan fysiek contact
make sense to you?”
veranderen? Zal ICT op termijn leiden tot
Dave Eggers, The Circle
centralisatie of juist tot decentralisatie
van de bevolking? En wat zijn de
gevolgen voor mobiliteit en de besturing
van onze maatschappij: meer of minder
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zelfsturing? En hoewel het onmogelijk is om deze vragen nu te beantwoorden is het
erg zinvol om de mogelijkheden te overdenken en de implicaties voor
Rijkswaterstaat anno vandaag te onderzoeken.
ICT: Oude wijn in nieuwe zakken of een oude zak voor nieuwe wijn?
Het is 15 oktober 2014 en vandaag wordt het rapport van de Commissie Elias
aangeboden aan de Tweede Kamer. Elias cum suis hebben een parlementaire
enquête verricht naar falende ICT projecten bij de overheid. Met snoeiharde
conclusies richting een overheid die wel mee moet in de voortschrijdende
digitalisering van de samenleving. Geschokt zijn vele ICT watchers dan ook
wanneer de voorzitter van de Tweede Kamer grappend vertelt dat zij die ochtend
nog even heeft “gegoogled” waar ICT voor staat. Hoon valt haar ten deel. Hoe
kan het dat een technologie die zo zichtbaar is in ons dagelijks leven, zo
onbegrepen wordt door het grotere publiek? Is dit te wijten aan het ICT
bedrijfsleven dat met haar nieuw jargon als Smart Cities, Cloud, Social Media en
Big Data de zaak alleen maar obscuur maakt? Wellicht. Het basisprincipe van
ICT, het verwerken en verplaatsen van eentjes-en-nulletjes is hetzelfde
gebleven, maar de toepassingen zijn drastisch veranderd. Door de “explosie” van
beschikbare rekenkracht en bandbreedte, is ICT onherkenbaar geworden. ICT is
een oude zak, de toepassingen die zij mogelijk maakt nieuwe wijn. En dus is
wellicht een mildere houding richting de voorzitter van de Tweede Kamer wel
gerechtvaardigd. Wellicht.

2. ICT maakt een intelligente en hyper-geconnecteerde wereld mogelijk
In februari 2011 wordt op de Amerikaanse televisie het spel Jeopardy gespeeld. De
deelnemers krijgen cryptisch geformuleerde antwoorden en moeten de bijbehorende
vraag weten te vinden. Encyclopedische kennis en een goed begrip van de Engelse
taal zijn succesfactoren. Twee van de drie deelnemers – Ken en Brad – zijn bekend
bij het publiek want ze hebben dit spel al vele malen vaker gespeeld en gewonnen.
De derde deelnemer heet Watson en is een computer die niet verbonden is met het
internet. De computer is dermate groot dat de Jeopardy studio tijdelijk naar het
Research Lab van IBM is verplaatst. Watson wint glansrijk. Artificiële Intelligentie
(AI), een belofte uit de jaren zestig van de vorige eeuw, is een feit. Nu, 4 jaar later,
is Watson 24 keer sneller en 90% kleiner qua omvang (“hij past in drie
pizzadozen”). De onderliggende technologie is beschikbaar gemaakt aan een
ecosysteem van momenteel meer dan 2700 externe ontwikkelaars. Watson heeft
medicijnen gestudeerd en helpt oncologen met het stellen van de juiste diagnose
door het doorspitten van grote hoeveelheden gestructureerde en ongestructureerde
medische data. Een arts kan een beperkt aantal artikelen in haar vakgebied lezen,
Watson kan (met een snelheid van 200 miljoen pagina´s per seconde!) alles lezen.
Een spectaculair voorbeeld van Big Data.
Wat verstaan we precies onder Big Data? De wereld wordt steeds meer
“instrumented, interconnected en intelligent”. Overal zitten sensoren in en het
aantal via het internet verbonden dingen is meer dan 10 miljard. Het Internet-ofThings (IoT) zal uiteindelijk meer dan honderden miljarden dingen omvattenv. Deze
sensoren genereren veel (real-time) data over verschillende domeinen heen die
vervolgens beschikbaar komen voor analyse. Maar ook mensen genereren Big Data
met ons gedrag op sociale media. Cukier & Mayer-Schoenbergervi vatten dit samen
onder de term “Datification: taking all aspects of life and turning them into data”.
Op het moment dat iemand een tweet verstuurt zet hij zijn gedrag, zijn gedachten
of zijn emoties om in eentjes-en-nulletjes. De grote beschikbare rekenkracht, de
vooruitgang op het gebied van algoritmiek en AI, en de grote hoeveelheden
verschillende soorten data vormen samen het begrip Big Data.
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Big Data stelt ons in staat om betere voorspellingen te doen over menselijk, sociaal
gedrag, maar ook over het gedrag van fysieke systemen. Zo zijn stromingspatronen
in een riolering die na jaren van data verzameling langzaam aan afwijkingen
vertonen een indicatie van een probleem met de rioleringsbuis en stellen zij de stad
in staat om preventief onderhoud te plegen. Als de boordcomputers van
verschillende auto´s die real-time verbonden zijn met een centrale applicatie op
hetzelfde moment en op dezelfde plaats laten zien dat de ruitenwissers aan gaan en
de snelheid van de auto vermindert kunnen we concluderen dat er op die plek een
flinke regenbui is. De ultieme visie is dat Big Data en Artifical Intelligence, een
intelligente omgeving creëren, met een cognitief netwerk van mensen en dingen die
beter redeneren, leren en denken.
Mobiele technologie verbindt mensen bijna 24x7 met de cloud en met elkaar en
verandert ons in “human sensors”. Creek Watch laat wandelaars in de natuur van
California foto´s van de waterstand in kreken uploaden zodat de natuurbeheerders
real time, tegen lage kosten, inzicht krijgen in de stand van de natuur. Mobiele
technologie verandert mensen niet alleen in sensoren, maar het device is ook een
uitstekende “actuator”.23 De smart phone wordt het ultieme “nudging device”,
waarmee we door het geven van “nudges” (porren) mensen kunnen aanzetten tot
gewenst gedrag. De stappenteller-app die halverwege de middag vertelt dat je nog
maar de helft van de aanbevolen stappen hebt gemaakt, kan je doen besluiten om
toch maar dat extra wandelingetje te maken.
Deze twee-weg verbondenheid met anderen en met systemen, 24x7 voor steeds
meer mensen, is een hyper-connectiviteit die we als mensheid nog niet eerder
hebben gekend. Voeg daaraan de ontwikkelingen toe op het gebied van Big Data en
Artificial Intelligence en je begint te begrijpen waarom wordt geponeerd dat data de
olie van de 21ste eeuw is.
(Dis)-Connected
In Januari 2015 wordt de wereld geschokt door terroristische aanslagen in Parijs.
De daders blijken geboren en getogen Fransen die zijn geradicaliseerd in de
Banlieues rondom Parijs. Deze Banlieues, na de oorlog ingericht conform een
moderne functionele kijk op de stad, blijken mede door hun ruimtelijke inrichting
een broedplaats voor vervreemding en criminaliteit. De binnenparken zijn voor
politiewagens ontoegankelijke plekken waar criminelen zich kunnen
manifesteren. De snelweg tussen de wijk en de stad sluit de bewoners letterlijk
en figuurlijk af van het centrum van Parijs. Internet en Sociale Media hebben
geen last van deze fysieke inrichting en begrensing. Sterker nog, zij brengen de
bewoners van de Banlieue in direct contact met mensen aan de andere kant van
de wereld. Indoctrinatie op afstand wordt mogelijk, in “real time”, met beeld,
kleur en geluid. De “wereld van beton” en de “wereld van silicium” lopen hier
volledig uit de pas. De gevolgen zijn desastreus.

3. De stad als ontmoetingsplek: van FaceBook naar ParkBench?
Woont thans 50% van de wereldbevolking in steden, de verwachting van de VN is
dat dit getal halverwege deze eeuw opgelopen zal zijn tot 70 à 80%. Waarom
trekken mensen zo massaal naar steden om te werken en te wonen terwijl de
digitalisering werk op afstand mogelijk maakt? Veel bedrijven besteden kenniswerk
uit naar medewerkers aan de andere kant van de planeet dankzij ICT. Waarom
heeft deze ICT dan nog niet tot de krimp van steden geleid?
23

Een actuator is een toestel dat invloed kan uitoefenen op zijn omgeving (Wikipedia)
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Volgens Matt Ridleyvii zijn steden “places were ideas have sex”. Dit zou kunnen
verklaren waarom de wereld urbaniseert ondanks alle communicatietechnologie. We
zijn gewoon sociale dieren die via face-to-face interactie het beste tot ons recht
komen en het beste kunnen samenwerken. Alle sociale media en video conferencing
ten spijt. Maar de technologie staat niet stil. Er wordt hard gewerkt aan technologie
waarbij we een ander op afstand kunnen
strelen en ondersteuning krijgen bij het
interpreteren van gezichtsuitdrukkingen
(voor zover we dat zelf niet kunnen zien via
“We could change the
een video verbinding). Daarnaast is het
situation we are now in.
straks met 3D virtual reality mogelijk om in
Probably not by
dezelfde virtuele ruimte een gesprek te
technologizing our way
voeren met iemand alsof hij naast je zit,
out of it, but by radically
terwijl hij fysiek mijlenver weg is. Zal er
changing our behaviour”
dan toch een moment komen dat we de
Stephen Emmott, “10
genoegens van de ruimte van het
Billion”
platteland of de bergen gaan combineren
met de sociale dichtheid van de stad in
cyberspace?
De zorg dat vergaande robotisering en AI
tot banenverlies zullen leiden is groot en terecht. Zoals eerder banen verdwenen in
de landbouw, aan de lopende band, en in administratieve processen, zullen ook nu
weer banen verdwijnen. Virtual assistants adviseren ons nu al over de beste
financiële producten, en helpen ons met het beantwoorden van vragen over wet- en
regelgeving. Dit zal bijvoorbeeld ten koste gaan van mensen in klantcontactcentra.
Maar er ontstaan ook weer nieuwe banen. Zo hebben Davenport & Patil in de
Harvard Business Review de Data Scientist
uitgeroepen tot de “sexiest job of the 21st
century”. Aangezien Big Data niet altijd
causaliteit maar vaker correlaties aantoont zal
“Nevertheless, it is
deze data scientist in combinatie met haar
quite
domeinkennis zich gaan ontwikkelen tot een
clear from what we
“Data Artist”. Het overig menselijk vernuft dat
are suggesting
vrijkomt zal zijn weg zoeken naar steeds meer
that many of our
nieuwe creatieve beroepen die (vooralsnog) niet
traditional
door computers kunnen worden ingevuld. Deze
approaches to
creatieve beroepen zullen grote behoefte hebben,
cities
conform Ridley´s postulaat, aan nabijheid en
are no longer
fysieke ontmoetingen. Deze fysieke creatieve
relevant, the
(publieke) ruimten vormen een tegenbeweging
planning systems
voor de eerder beschreven stad in cyberspace:
that we currently
twee krachten, allebei mogelijk gemaakt door
work with are not
ICT, die ons de stad in of uit trekken. De keuze
fit-for-purpose,
welke kracht wint is aan ons, maar de kans dat
and thus the shifts
Ridley gelijk blijft krijgen is groot.
that we will initiate
De architect Rem Koolhaasviii heeft in september
here are paradigm
2014 tijdens een EU bijeenkomst over Smart
changes of
Cities zich kritisch uitgelaten over het feit dat het
a kind that are
discours over de stad is gekaapt door ICT
unprecedented.”
bedrijven die de stad zien als een verzameling
M. Batty et al,
van “leaky pipes”. Nu ICT in steden steeds meer
Smart Cities of the
het domein van leefbaarheid en economische
Future
vitaliteit betreedt wordt samenwerking tussen
traditioneel gescheiden kennisdomeinen
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belangrijker dan ooit. Hoe voorkomen we dat de “tech bubble” zoals Koolhaas het
noemt zich afscheidt van de publieke ruimte? De enige manier om dat de doen is
paradoxaal genoeg om de “tech bubble” onderdeel te maken van de publieke
ruimte, hetgeen ook volop gebeurtix.
Deze convergentie van de virtuele en fysieke wereld maakt het mogelijk de beleving
van stedelingen te ontwerpen en te beïnvloeden. Dit “ontwerpproces” ontstaat uit
een continue dialoog tussen alle stakeholders van de stad. De inrichting van de
stad, haar mobiliteit en haar publieke ruimte, is gebaat bij informatie over de
“beweging” van mensen in die stad. Deze informatie die beschikbaar is dankzij het
“sensorisch karakter” van stedelingen, helpt met het (onderling) verleiden van
mensen tot het juiste gedrag. Deze gedachte zie je ook terug in het programma
Gezonde Verstedelijking. Laat de stad tot je spreken. Zoals we in de virtuele wereld
een “User Interface” definiëren, zo zullen we moeten nadenken over haar fysieke
tegenhanger de “User Interspace”. Speeltoestellen in de wijk, een piano-trap die
mensen uitnodigt om de trap te nemen in plaats van de roltrapx, en location based
city services middels push-apps zijn allemaal onderdeel van deze “User Interspace”.
4. “Government as a Platform” is kiezen voor top-down en bottom-up
De discussie over markt of overheid is een hele oude en wordt door de Paul de
Grauwe omschreven als een pendule die de ene periode slingert in de richting van
de overheid en volgende weer in de richting van de markt xi. En hoewel het debat
over de mate van overheid volop leeft is er min of meer consensus dat de overheid
en markt elkaar nodig hebben. Een vergelijkbare, maar toch wezenlijk andere
discussie – die ook speelt in de door Rijkswaterstaat gehanteerde
toekomstscenario’s – is die tussen “bottom-up” en “top-down”. ICT is in deze een
belangrijke versneller van het bottom-up scenario. Dankzij moderne media kunnen
individuele burgers hun stem laten horen en zich organiseren zonder organisaties te
vormen. Een slimme burger is “informed, involved and inspired”. Deze betrokken
burgers weten zelf heel goed wat ze nodig hebben en de overheid hoeft maar de
wijken in te gaan om het “net op te halen” en daar waar nodig één en ander te
faciliteren. Het “top-down” tegenargument is dat de burgers die zich niet weten te
organiseren tussen wal en schip zullen vallen en dat de overheid voor hen dient op
te komen. Ook zouden burgers niet verder komen dan het oprakelen van kleine
ergernissen en niet in staat zijn duurzame verbeteringen te bewerkstelligen.
Technologie tart veel van onze zekerheden, maar ondergraaft een aantal principes
niet. Eén van die principes is dat de overheid het publieke belang borgt, door of los
te laten of in te grijpen. Neem het voorbeeld van de A4 snelweg. Doordat de
inwoners van Vlaardingen door middel van inspraak het doortrekken van de A4
tientallen jaren hebben weten tegen te houden, wordt de A13 die parallel loopt niet
ontlast en hebben de bewoners van Overschie last van fijnstof en bijbehorende
kwalen. Nog een voorbeeld. De bewoners van een sjieke wijk in Utrecht protesteren
lang en heftig tegen de komst van een nieuwe busbaan. Jaren later blijken ze
enthousiaste gebruikers van het OV om via Schiphol naar hun huis aan de Costa
Brava te vliegen. Bottom-up werken is gebaat bij een gedeeld belang en bij een
“bottom” die verder kijkt dan zijn of haar neus lang is. Eén van de vele
tegenvoorbeelden is de “top-down” inrichting van een plein in Amsterdam, waarbij
de architect samen met de gemeente allerlei aannames heeft gemaakt over het
gebruik van het plein zonder de buurtbewoners te betrekken. Al gauw ligt dit plein
er verlaten en verwaarloosd bij.xii
Ook deze discussie kunnen we eindeloos voeren, maar ook hier geldt: “Bottom-up”
en “Top-down” hebben elkaar nodig. Een metafoor waarbij we niet kiezen tussen
planning of zelforganisatie, maar voor planning en zelforganisatie is “government as
a platform”. Platformen zijn in de private sector fantastisch schalende business
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modellen, met iTunes en meer recentelijk Uber en Airbnb als succes verhalen. Het
bedrijf stelt het platform ter beschikking, en de gebruikers en ontwikkelaars /
leveranciers hebben vervolgens de touwtjes in handen. Hoe kan dit model ook voor
de overheid werken?
Zorg voor een platform waar marktpartijen en burgers elkaar ontmoeten en
orkestreer door het juiste ontwerp van informatie, regels en eventueel financiële
prikkels dat het publieke en het private belang gediend worden. Met het platform
geef je burgers de tools en eventueel data om het heft in eigen handen te nemen.
Deze manier van denken is net zo disruptief voor de overheid als cloud computing
voor de gevestigde ICT bedrijven is geweest: rekenkracht verhuisde van het
mainframe, via de PC en servers, uiteindelijk naar de cloud. De behoefte aan
rekenkracht blijft, de vorm waarin die wordt geleverd verandert drastisch. Analoog:
de behoefte aan de overheid blijft, maar de vorm waarin verandert. Net als bij de
App Store worden de ontwikkelingen gefaciliteerd door het platform, maar de
initiatieven voor verbetering komen bottom-up. Een mooie oplossing voor een
terugtredende overheid, die vindt dat dit niet hetzelfde is als een verdwijnende
overheid.

5. Mobiliteit: van product naar beleving
Mobiliteit is onderdeel van een bredere “citizen experience”. Het ontwerpen van die
totale geïntegreerde ervaring over de verschillende mobiliteitsbehoeften,
modaliteiten, en bestemmingen heen zou wel eens de heilige graal van alle
mobiliteitsvraagstukken kunnen worden. Dit end-to-end experience ontwerpen en
beïnvloeden wordt mogelijk door de vergaande digitalisering van mensen en dingen.
Er is niet één partij die alle stukjes van de totale ervaring invult. Deze nieuwe kijk
op mobiliteit wordt daarom een spel voor meerdere partijen in het ecosysteem.
Zelfrijdende auto´s en connected cars zijn oplossingen waarmee volop wordt
geëxperimenteerd. En hoewel er nog veel moet gebeuren op het gebied van
technologie, wetgeving en user adoption lijkt de normaliteit van de zelfrijdende
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auto´s nog maar een kwestie van tijd. Dit zal verstrekkende gevolgen hebben voor
het OV, de OV knooppunten en parkeervoorzieningen. Het OV komt onder druk te
staan nu je ook gewoon in de auto rustig door kunt werken. Het gemak en het
kostenplaatje van Uber taxi´s versterken de trend van dalend autobezit in steden.
De bestaande infrastructuur wordt beter benut doordat zelfrijdende auto´s net als
bij packet-switching in data netwerken zelf dynamisch de snelste route van A naar B
kiezen. De inzittende is zo druk met zijn smart phone dat hij helemaal niet in de
gaten heeft dat er vandaag weer een andere route wordt gekozen. Knooppunten
zoals treinstations worden nog meer dan nu ontmoetingsplekken. Punten waar
mobiliteit en ruimte elkaar versterken.
Ook de auto industrie ziet deze grote veranderingen op zich afkomen xiii. De sharing
economy bedreigt het auto bezit, consumenten hebben dankzij digitale technologie
hogere persoonlijke mobiliteits- verwachtingen, en nieuwe spelers helpen
autorijders met het vinden van parkeerplaatsen en het vermijden van files. Daar
komt bij dat consumenten en burgers een naadloze multi-channel ervaring willen,
alles het liefst gefaciliteerd door hun new best friend, the smart Phone. Mobiliteit
wordt ook voor autorijders een ervaring die de auto zelf overstijgt en
autofabrikanten moeten meebewegen.
Deze technologische ontwikkelingen zouden mobiliteit toegankelijker en goedkoper
moeten maken. De vraag blijft of de overheid mobiliteit dus nu ook helemaal aan de
markt kan overlaten. Thans bepaalt de overheid waar (spoor)wegen worden
aangelegd en op welke routes OV concessies worden vergeven. De markt vult het
vervolgens in. Verkeersmanagement gebeurt in de verkeerscentrales van
Rijkswaterstaat. Vertrekken deze taken – ontwerp van het netwerk en regelen van
het verkeer – door de digitalisering straks richting de markt?
6. Wat zijn de implicaties voor Rijkswaterstaat?
Hoe de hiervoor geschetste ontwikkelingen en scenario´s voor 2040 precies
uitpakken voor Rijkswaterstaat weten wij niet. Het enige dat we wel weten is dat de
wereld verandert en dat Rijkswaterstaat mee zal moeten veranderen. Bovendien
hebben we geleerd dat de tijd van onderzoek, analyse, en planning van steden is
geweest. Hajer & Dasserxiv stellen: “We zijn te slim geworden om te denken in
termen van blauwdrukken en lineaire ontwikkeling”. Ons voorstel is dan ook om te
denken in termen van competenties die nodig zijn om gaandeweg, al lerende, de
stad van de toekomst vorm te geven.
Organisaties verantwoordelijk voor fysieke infrastructuren zoals (spoor)wegen,
elektriciteitsnetten en rioleringen die tot bloei kwamen tijdens de industriële
revolutie, zijn doorgaans traag in het adopteren van de kansen die de informatie
revolutie biedt. Dit heeft deels te maken met de grote omvang van investeringen en
de lange levenscycli van infrastructuren. Anderzijds heeft de grote nadruk op
veiligheid bij deze organisaties geleid tot een cultuur van behoud en
instandhouding. De uitdaging wordt dan ook om de bestaande langzame wereld van
fysieke infrastructuur te verbinden aan de snelle wereld van de digitale
infrastructuur. Het is alsof een olifant met een trage hartslag (28 bpm) moet leren
dansen met een muis met een hoge hartslag (500 bpm).
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What if?
“Megacities on the move – Your guide to the future of sustainable urban
mobility in 2040” beschrijft vier toekomstscenario´s voor mobiliteit. Met
“mobiliteit” wordt niet alleen fysiek transport bedoeld, maar toegankelijkheid
in samenhang tot goederen, diensten, mensen en informatie. Twee van de
vier scenario´s worden hieronder in de context van dit essay geplaatst.
In het scenario Planned-opolis wordt strak gestuurd en is de macht
gecentraliseerd. Een grote overheid heeft veel invloed op het gedrag van
burgers, en zorgt voor een goede, ordentelijke maatschappij met weinig
ongelijkheid. Tegelijkertijd kunnen BigCo´s op een vrije markt snel bewegen
en vertrouwt de overheid hen alle innovatie toe. Digitale netwerken zijn
geheel in handen van het bedrijfsleven. De overheid beschikt over
onvoldoende kennis om technologisch ontwikkelingen bij te benen. Door de
dreigende kloof tussen wetgeving en voortschrijdende technologie ontstaat er
volop ruimte voor BigCo´s om de maatschappij vorm te geven en de
wetgeving te sturen.
In het scenario Communi-city is de macht gedecentraliseerd en voelen
burgers zich zeer betrokken bij de inrichting van de maatschappij. Zij voelen
zich verantwoordelijk en de intrinsieke motivatie om hun gedrag aan te
passen draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.
Innovatie door GrassCo´s gaat snel, maar het ontbeert deze kleine bedrijven
aan de schaal om echte doorbraken te realiseren en op te schalen. De
overheid is klein en vertrouwt op de kracht van de samenleving. De digitale
netwerken zijn in handen van verschillende providers. Er ontstaan community
netwerken waarbinnen burgers virtuele dorpspleinen creëren die hun privacy
waarborgen en de onderlinge cohesie bevorderen.
If only ...
Hoe zou het zijn als we “best of both worlds” kunnen combineren? Het HDP –
Hoofd Digitale Platform – is vitale infrastructuur en wordt door de overheid
beheerd. Dit HDP bestaat uit datanetwerken en data-reservoirs met publiek
toegankelijke (sensor gegenereerde) open data. Intuïtieve Big Data analyse
instrumenten om uit deze databronnen te putten zijn standaard beschikbaar
op dit platform. Bedrijven, BigCo´s en GrassCo´s, en burgers zijn hierdoor
goed in staat om op dit platform nieuwe toepassingen te ontwikkelen. De
overheid is krachtig en prima in staat om bij te blijven in de maalstroom van
technologische ontwikkelingen. Een goede mix van top-down en bottom-up en
samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven leiden tot innovatie, maken
de economie concurrerend, en lossen onze grote maatschappelijke
vraagstukken op. Noemen we dit scenario Uto-polis of Reali-city?

Rijkswaterstaat is een voorbeeld van zo een organisatie met een trage hartslag. Wat
zijn nu de implicaties van het voorgaande betoog voor Rijkswaterstaat? Een
organisatie die waarden als veiligheid, thought leadership en innovatie hoog in het
vaandel heeft. We onderscheiden een viertal nieuwe competenties die
Rijkswaterstaat future-fit maken:
a- Het betreden van de auto en de persoonlijke virtuele ruimte
b- Het smeden van nieuwe allianties in nieuwe ecosystemen
c- Het opbouwen van Big Data competenties
d- Het beheren van de digitale( IoT) infrastructuur.
Het regelen van verkeersstromen zal steeds meer “in car” gebeuren. Het belang van
borden langs de weg neemt af en het managen van verkeersstromen zal of middels
een user interface in de auto of rechtstreeks via de boordcomputer van de auto
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verlopen. Ooit zullen we met een glimlach terugdenken aan al die borden langs de
weg, net zoals we met een glimlach denken aan de tijd dat een man met een rode
vlag voor een gemotoriseerd voertuig moest lopen. Naarmate de auto en de smart
Phone versmelten wordt het mogelijk om het mobiliteitsgedrag van mensen te
beïnvloeden alvorens zij zich in de trein of auto bevinden. Hiermee opent zich een
”window of opportunity” om de mobiliteitservaring te verbeteren.
Laat Rijkswaterstaat deze mobiliteitservaring over aan de ICT bedrijven die toch al
een “share of life” bij de burger hebben? Of vindt men dat ons gedrag in het
publieke domein een publieke zaak en dus een publieke taak is? Dit zijn de
moeilijke keuzes die gemaakt dienen te worden. Wat het antwoord ook wordt, het
staat buiten kijf dat Rijkswaterstaat nieuwe allianties zal moeten sluiten met
autofabrikanten, leveranciers van navigatie- apparatuur en aanbieders van nieuwe
(multi)modale mobiliteitsoplossingen. Een voorbeeld van een nieuwe alliantie is de
mobiliteitsdienst Kutsuplus in Finland. Dit is een door de gemeente Helsinki samen
met de start-up Ajelo ontwikkelde ride-sharing app voor minibussen. De modaliteit
overschrijdende app geeft advies over de beste mobiliteitsoptie (OV, taxi, of de
minibus) en belt eventueel direct een taxi als daarvoor gekozen wordt. Een
onverwachte rol voor de overheid en een onverwachte alliantie.
Het opbouwen van Big Data competenties is mogelijk één van de grootste
uitdagingen. Het aantrekken van schaarse data scientists wordt geen sinecure. Deze
expertise kan niet zomaar ingehuurd worden omdat de combinatie met
domeinkennis een succesfactor van Big Data is. Het is deze “artistieke” kant die het
inkopen van deze competentie belemmert. Een competentie die steeds meer
ingebakken wordt in de processen van Rijkswaterstaat. Data wordt een
hoofdproduct en geen bijzaak. Data helpt om het gedrag van systemen en mensen
te voorspellen. “Behavioural insight” en “nudging” zijn kerncompetenties en
Rijkswaterstaat zou in 2040 zomaar “Rijks.netwerk.gedrags.staat” kunnen heten.
De digitale netwerk infrastructuur wordt minstens zo belangrijk als de fysieke
infrastructuur van (vaar)wegen en dijken. Door de onderlinge verbondenheid van
deze netwerken neemt de wederzijdse afhankelijkheid toe. Het lijkt voor de hand te
liggen om dat deel van de digitale netwerken die in het domein van de overheid
liggen onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat te brengen.
Tot slot
Rijkswaterstaat verantwoordelijk is voor de uitvoering van alle vier domeinen van
het Ministerie van IenM: ruimte, mobiliteit, leefomgeving en water. Hét verbindende
element tussen deze domeinen is de burger, met haar bijbehorende gedrag. Het
goed begrijpen van gedrag, mogelijk gemaakt door Big data en Hyperconnectiviteit, draagt bij aan een integrale aanpak van deze domeinen in plaats van
een afzonderlijke, suboptimale aanpak. Zal het Rijkswaterstaat lukken om van een
“beton en (verkeers)stromen meester” te veranderen in een “silicium- en gedragsartiest”? Zal het de olifant lukken om te dansen met de muis? Meer een kwestie van
willen dan van kunnen. De tijd zal het leren.
*|*|*
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Ton Dassen
Ton Dassen (48) is van oorsprong natuurkundige. Hij is
momenteel werkzaam bij het Planbureau voor de Leefomgeving
(PBL) waar hij een meerjarig onderzoeksprogramma coördineert
op het thema ‘stad’. In 2012 was hij projectleider van de Balans
van de Leefomgeving. In de Balans schets het PBL elke twee jaar
de toestand van de leefomgeving en laat het zien welke invloed
het overheidsbeleid heeft op de kwaliteit van de leefomgeving.
Aansluitend leidde hij het toekomst verkennende onderzoek
Horizonscan Welvaart en Leefomgeving. Deze gezamenlijke PBLCPB studie, zette een aantal trends, ontwikkelingen en
onzekerheden op een rij onder andere op het gebied van
verstedelijking en mobiliteit. Samen met Maarten Hajer, directeur van het PBL,
publiceerde hij onlangs het boek Smart about Cities (Slimme Steden). Het boek
bepleit een vorm van stedenbouw die oplossingen vindt voor wat in de twintigsteeeuwse stedenbouw is vergeten: het metabolisme van steden – de grote variëteit
aan in- en uitgaande stromen die het stedelijk leven verbinden met de natuur.
Hoofdpunt essay
De gegevens die burgers, ondernemers en apparaten via het internet met elkaar
uitwisselen, nemen in hoeveelheid en verscheidenheid enorm toe. Velen zien
ongekende mogelijkheden en verwachten bovendien een democratiserende werking
doordat informatie snel en voor iedereen beschikbaar komt. Maar is deze
verwachting reëel of zullen de toenemende sociaaleconomische verschillen juist
worden versterkt? Vooralsnog zijn er vooral aanwijzingen dat de verschillen verder
toenemen. De vraag is welke manifestatie deze verschillen krijgen in de ruimte en
wat dat betekent voor een organisatie die infrastructuur moet aanleggen, beheren
en onderhouden op een wijze die aansluit bij de maatschappelijke opvattingen over
wat efficiënt is én wat rechtvaardig is.
E-mail ton.dassen@pbl.nl
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Een wereld van verschilxv
De gegevens die burgers, ondernemers en apparaten via het internet met elkaar
uitwisselen, nemen in hoeveelheid en verscheidenheid enorm toe. Wat zijn de
gevolgen van deze nieuwe wereld van ‘big data’? Wie krijgt de beschikking over die
gegevens? Wat betekent dit voor bijvoorbeeld onze mobiliteit en leefomgeving? Wat
zijn de gevolgen voor de verhouding tussen overheid, bedrijfsleven en burger? Twee
‘toekomsten in wording’ – beschreven aan de hand van een aantal al langer
zichtbare maatschappelijke trends – helpen ons om hierover na te denken.
Toekomsten in wording
Sinds het begin van de crisis in 2008 leven we in een onzekere wereld. Althans, zo
lijkt het. Van het ene op het andere moment, bleken vermeende zekerheden niet te
bestaan. Wat begon als een vastgoedcrisis in de Verenigde Staten, werd een
persoonlijke crisis voor miljoenen Europeanen. Ook in Nederland kwamen
honderdduizenden burgers, tal van gemeenten, semipublieke en private partijen in
de problemen, gezamenlijk voor vele tientallen miljarden euro’s. Al snel werd
duidelijk dat almaar stijgende woningprijzen, een vaste baan met zeker pensioen en
vooruitzicht op een goede verzorging voor de oude dag, de valse pijlers waren
waarop vele Nederlanders hun persoonlijke leven hadden gebouwd.
Tijden van crisis kenmerken zich door een opvallend fenomeen. Enerzijds leidt het
besef dat het bestaande, het bekende, heeft gefaald, tot een roep om verandering.
Wie wilde niet dat het bankwezen radicaal zou worden hervormd? Tegelijkertijd
neemt de behoefte toe aan zekerheid, aan houvast voor de toekomst. Zo waren er
maar weinig huizenbezitters die riepen om veranderingen in de hypotheekaftrek.
Houvast voor de toekomst leidt onvermijdelijk tot vasthouden aan het oude. De
worsteling tussen willen veranderen en willen vasthouden maakt een crisis voor de
samenleving bijzonder onvoorspelbaar.
Voor de gezochte houvast kijken maatschappij en politiek vaak naar de wetenschap:
kan deze geen uitsluitsel geven over de toekomst? Wetenschappers weten echter
dat ze over de toekomst geen zekerheid kunnen bieden; die is immers per definitie
onkenbaar. Wel kan de wetenschap politici en bestuurders die dit beseffen helpen.
Immers, ‘de toekomst is onvoorspelbaar maar niet leeg’1. Het gaat er daarbij om te
‘oefenen’ met het denken over de trends die op ons afkomen en de zaken die ons
zouden kunnen verrassen. Nederland heeft op dit gebied een zekere traditie. Denk
aan het waterveiligheidsbeleid, waar het gebruikelijk is te werken met bandbreedtes
– worst case- en best case-scenario’s – als het gaat om klimaatverandering en de
daarmee samenhangende overstromingsrisico’s. Het illustreert een beleids- en
besliscultuur die zich bewust traint in het omgaan met onzekerheid.
Er zijn meerdere manieren om de toekomst te verkennen. De WRR (2010) 1 gebruikt
bijvoorbeeld de term ‘toekomsten in wording’: er zijn gebeurtenissen en keuzes in
het verleden en heden die de toekomst als het ware een erfenis meegeven. Het
beeld van een ‘toekomst in wording’ is geen scenario. Het probeert duiding te geven
aan signalen over zich vormende nieuwe verhoudingen en praktijken waarvan de
kansen en risico’s nog ongewis zijn. Het verkent de mogelijke contouren van een
nieuwe orde met nieuwe paradigma’s. In dit beeld verliezen planning en sturing hun
traditionele betekenis. Planning veronderstelt immers een min of meer voorspelbaar
verloop tussen een bandbreedte. Sturing gaat ervan uit dat afspraken tussen nu
bekende partijen worden gemaakt en nagekomen. Adaptiviteit, flexibiliteit en
wendbaarheid zijn de nieuwe termen die passen bij de complexiteit waarin nieuwe
structuren zich vormen. Termen die nog vragen om een concrete invulling.
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Veranderende waarnemingen
De trend van big data geeft ons een welhaast oneindige mogelijkheid om kennis en
ervaring uit te wisselen. Het voorziet daarmee in een enorme behoefte. Het is, zoals
Martijn de Waal stelt, het massale gebruik van sociale media dat bijdraagt aan een
verdere individualisering en liberalisering van de samenleving2. Dit heeft ook een
keerzijde. Door de 24-uurs verbondenheid met het internet worden we selectief in
wat we tot ons nemen. Informatieoverdaad noopt tot informatieselectie. Het lijkt
aannemelijk dat we ons in toenemende mate richten op onze voorkeuren en
gelijkgestemden. Of liever: dat we andere voorkeuren of andersdenkenden steeds
meer uit het directe zicht verliezen. Dit wordt versterkt doordat het digitale
informatieaanbod steeds meer op onze individuele behoeften wordt toegespitst.
Consumer profiling heet dit in de wereld van de marketing: het indelen van
internetbezoekers naar interesses en behoeften. Bedrijven die toegang hebben tot
big data of deze systematisch verzamelen en analyseren, kunnen ons profiel
bepalen uit de digitale sporen die we her en der achterlaten. Het voordeel van
profiling is dat we ogenschijnlijk snel en gemakkelijk vinden wat we zoeken. De
keerzijde is dat sociale media als Facebook, Twitter en LinkedIn hun aanbod bepalen
op onze ‘voorgeprogrammeerde’ interesses en daarmee de kans op informatieuitwisseling met andersdenkenden verkleinen. Hoe vaak biedt LinkedIn u aan om
contact te leggen met iemand met een geheel andere sociaaleconomische
achtergrond? Of krijgt u wel eens een tip van Twitter om een onbekende te volgen
die zich inzet voor een ‘mindere’ wijk aan de andere kant van uw stad?
Sociale media veranderen ontegenzeggelijk de waarneming van wat we om ons
heen zien en ervaren2.Voor dit essay nemen we deze veranderende waarneming als
belangrijk element van de big data-trend. Maar wat zal deze veranderende
waarneming voor invloed hebben op de maatschappelijke verhoudingen? Onze
aannames hierover maken we plausibel door ze te plaatsen in een groter geheel van
‘logisch’ bij elkaar passende en op elkaar ingrijpende trends, die al langer bestaan
en waarover het nodige bekend is3. In twee ‘toekomsten in wording’ schetsen we de
mogelijke interactie tussen de big data-trend en de veranderende maatschappelijke
verhoudingen, de uitholling van de natiestaat en het toenemende besef dat we
zuiniger moeten omspringen met schaarse hulpbronnen. In de eerste ‘toekomst in
wording’ verschuift het zwaartepunt in de verhoudingen tussen overheid,
bedrijfsleven en burgers richting het (grote) bedrijfsleven. In de tweede verschuift
het zwaartepunt naar het decentrale niveau en de burger. In beide toekomsten
wordt onze waarneming van wat er goed en fout gaat in de stedelijke leefomgeving,
sterk beïnvloed door de digitale media. In de eerste toekomst bepalen grote
technologiebedrijven deze waarneming. In de tweede concurreren we met elkaar en
via sociale media over de ‘juiste’ waarneming.
Om te benadrukken dat beide ‘toekomsten in wording’ zijn gebaseerd op
veronderstellingen over de interactie tussen reeds zichtbare signalen en trends, zijn
ze neergezet als een what if-redenering: stel dat. Het is niet waarschijnlijk dat de
aannames in de ene what if plausibeler zijn dan in de andere. Sterker: het is goed
voorstelbaar dat de toekomst straks kenmerken heeft van beide. In de uitwerking
van de ‘toekomsten in wording’ zijn de schaduwzijden met opzet wat aangezet,
omdat we van mening zijn dat de samenleving en de overheid de beloften van big
data over het algemeen té kritiekloos omarmen4. De opgaven waarvoor de
samenleving zich ziet gesteld – economische stagnatie, toenemende
sociaaleconomische ongelijkheid en de aantasting van het mondiale ecosysteem –,
laten simpelweg niet toe dat de mogelijkheden van nieuwe technologie niet optimaal
worden benut. We zien hier een duidelijke rol voor alle overheden, van de Europese
Unie tot de lokale overheid4.
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Efficiënte steden die worden aangestuurd door ‘big
data’xvi
Stel dat grote bedrijven een centrale rol krijgen in de publieke omgeving en
voorzieningen. Denk aan de vernieuwing en exploitatie van vitale stedelijke
infrastructuur, zoals wegen, riolering en afwatering, verkeer en vervoer, vastgoed
en beheer van de openbare ruimte.
En stel dat dit mogelijk is doordat zij nieuwe hoogwaardige en efficiënte systemen
kunnen aanbieden die voor overheden en burgers aantrekkelijk zijn: overheden
hoeven minder te investeren en burgers krijgen een aanzienlijk gemakkelijker leven.
Deze systemen worden goedkoper en efficiënter naarmate ze grootschaliger worden
ingezet en meer gebruik maken van gedigitaliseerde informatie over hoe burgers
zich gedragen in de stedelijke leefomgeving.

De smart city; wie wil ’m niet?
De stedelijke infrastructuur bestaat uit een indrukwekkende kluwen van systemen
die haar functioneren mogelijk en comfortabel maken. Alles wat een stad nodig
heeft, is gesystematiseerd tot netwerken: nutsvoorzieningen, verkeer en vervoer,
communicatie, bevoorrading, afvalverwerking, onderwijs, veiligheid, zorg, cultuur,
onderhoud, planning. Elk systeem moet zowel organisatorisch als technisch op orde
zijn om dag in dag uit betrouwbaar te kunnen werken. Het web van systemen
verandert in de loop der tijd onder invloed van nieuwe vindingen en inzichten. Een
terugkerende vraag is of het de overheid is of de markt die een systeem beter kan
beheren. Hier is een lange golfbeweging zichtbaar: veel nutstaken die in de
negentiende eeuw door bedrijven werden vervuld, en in de twintigste door de
overheid, zijn nu weer geprivatiseerd.
De jongste privatiseringsgolf begon in de jaren tachtig. We nemen hier aan dat deze
golf aanhoudt: de overheid draagt in de komende decennia meer en complexere
taken over aan de markt. Het zijn niet langer losse activiteiten die naar losse
marktpartijen gaan, maar omvangrijke pakketten waarvoor de aanbieders zich
groeperen tot consortia. De concessies gelden voor lange perioden, zeg dertig jaar.
Nu al is er de trend om eigendom en beheer van overheidsvastgoed verregaand uit
te besteden volgens DBFMO-contracten (Design, Build, Finance, Maintain, Operate).
De Rijksgebouwendienst is hierin een voorloper en ook bij gemeenten doen deze
contractvormen hun intrede.
In deze what if gaan we ervan uit dat deze trend op stedelijk niveau doorzet en zich
verspreidt over vele terreinen. Met name op het gebied van ICT is het tempo waarin
de infrastructuur zich vernieuwt, nauwelijks bij te houden voor het openbaar
bestuur. GSM maakt plaats voor smartphone, 3G maakt plaats voor 4G, glasvezel
verdringt de kabel. Steeds meer bedrijven draaien de facto op geavanceerde
software die de enorme hoeveelheden beschikbare data omzet in
bedrijfseconomische kengetallen. Hierdoor lijken grote efficiencyverbeteringen voor
de stedelijke dienstverlening binnen bereik te komen. Het ‘uitlezen’ van de
geaggregeerde data van de OV-chipkaart maakt het nu al mogelijk om het
vervoersaanbod beter af te stemmen op de reële vervoersvraag. Het einde van deze
toepassingen is nog lang niet in zicht. De introductie van LED-verlichting kan
worden gekoppeld aan het beter verlichten van de openbare ruimte op die
momenten dat er meer licht gewenst is. Collectieve vuilniscontainers kunnen
worden geleegd precies op het moment dat deze bijna vol zijn. Scholen kunnen
extra ondersteuning krijgen wanneer gedigitaliseerde toetsen aangeven dat er
sprake is van schoolspecifieke leerachterstanden. Wereldwijd opererende
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technologiebedrijven als CISCO, SIEMENS en GE tonen ons dagelijks nieuwe
mogelijkheden van de smart city5.

Big data, big business
Steden staan voor grote infrastructuuropgaven. De beloften die grote bedrijven
doen over efficiencywinst zullen mogelijk onweerstaanbaar blijken, zowel voor
burgers als voor overheden. Maar de nieuwe ICT-toepassingen vragen om een grote
voorinvestering. Omdat stadsbesturen die zich niet zo maar kunnen veroorloven, ligt
publiek-private samenwerking voor de hand. Indien steden duidelijk hun wensen
weten te formuleren, kan de DBFMO-constructie steden helpen bij de inzet van
nieuwe ICT. De beste aanbieder zal de gunning winnen. Maar hoe wordt er betaald?
En wat betekent dat voor de stad?
Om antwoorden te vinden op deze vraag nemen we een concreet voorbeeld. Stel:
een geavanceerd verkeersgeleidingssysteem maakt de ‘zelfsturende auto’ mogelijk.
De auto die nu zichzelf inparkeert, vindt straks zelf zijn weg terwijl de inzittenden
hun tijd aan iets anders besteden dan het verkeer. Het is al meer dan een halve
eeuw een populair science fiction-thema. Met de ‘Google-auto’ komt deze droom nu
snel naderbij. Deze zelfsturende auto vindt zijn weg in het verkeer dankzij een
omvangrijk en geavanceerd datasysteem.
De betekenis van de zelfsturende auto ligt niet enkel in de consequenties voor het
verkeer. Vermoedelijk is Google niet zozeer geïnteresseerd in het vervoer als wel in
de data die met al deze auto’s te genereren zijn. De nieuwe technologieën creëren
nieuwe economische waarde via de big data die deze bewegende auto’s opleveren 6.
Niet voor niets noemde Nelie Kroes in haar tijd als Eurocommissaris, het openen van
alleen al de publieke big data, de goudmijn van de 21ste eeuw7.
Essentieel voor het systeem is dan ook niet de zelfsturende auto – al krijgt die
waarschijnlijk de meeste aandacht – maar de aanleg en het beheer van het
omspannende, dichte en hoogwaardige datanetwerk. Het systeem koppelt
uiteenlopende datasystemen tot een supersysteem, dat zich uitstrekt van de kleine
schaal van het afzonderlijke voertuig tot en met de grote schaal van het
metropolitane wegennet in zijn geheel. Het systeem verzamelt doorlopend grote
hoeveelheden gedetailleerde gegevens over de verplaatsingen van iedere burger en
bewerkt ze om het verkeer soepel te laten verlopen. De gegevens kunnen ook bijna
eindeloos worden bewaard, dankzij een – althans naar de maatstaven van 2015 –
duizelingwekkende opslagcapaciteit.
Wij nemen aan dat deze ontwikkeling een hoge vlucht neemt en dat grootschalige
toepassing binnen enkele decennia mogelijk is. We gaan ervan uit dat stadsbesturen
geïnteresseerd zijn in deze systemen en in een contractvorm waarin de aanleg en
het beheer all-inclusive aan de markt wordt gelaten.

Van publieke werken naar private diensten
De zelfsturende auto vindt zijn weg in het verkeer dankzij een omvattend en
geavanceerd datasysteem. Het datasysteem verzorgt de route, regelt voor elk
voertuig een optimale snelheid, en stemt continu de verkeerssignalering af met de
heersende verkeersbewegingen. Het versoepelt de verkeersstromen, optimaliseert
het brandstofgebruik en neemt de spitsstress weg. Omdat zelfsturende auto’s altijd
en snel oproepbaar zijn, zal het autobezit naar verwachting afnemen. Er zijn minder
nieuwe wegen nodig en minder parkeerplaatsen. Het aantal ongevallen neemt af
doordat het systeem dankzij een ring van sensoren rondom elk voertuig razendsnel
ingrijpt bij bijna-ongevallen. De inzittenden kunnen hun aandacht aan iets anders
besteden dan het verkeer. Verkeersovertredingen en boetes zijn verleden tijd. Het
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systeem maakt nieuwe vormen van mobiliteitsbeprijzing mogelijk. Autorijden gaat
kortom vlugger, veiliger en voordeliger dan ooit.
De stad verandert want het wordt mogelijk om straten en wijken op verschillende
momenten een verschillend karakter te geven. Sommige straten zijn
eenrichtingsverkeer de stad inwaarts in de ochtend, de stad uitwaarts in de middag.
De historische binnensteden worden in het weekend autovrij; de auto’s brengen
mensen naar logische afzetpunten aan de rand en vervolgen hun weg8.
Maar er zijn meer effecten, ook op de langere termijn. Enerzijds wordt het wegennet
efficiënter benut zodat het minder uitbreiding behoeft. Anderzijds leidt het systeem
mogelijk tot meer mobiliteit, waardoor het weggennet alsnog kan dichtslibben.
Doordat autorijden gemakkelijker wordt, komt het binnen bereik van groepen die
voorheen fietsten of het openbaar vervoer gebruikten, zoals schoolkinderen. De
zelfsturende auto kan sprawl stimuleren: mensen kunnen op grotere afstand van
hun werk wonen als er minder files zijn en als ze onderweg uitgebreid hun e-mail
kunnen checken. Het onderscheid tussen privaat en stedelijk openbaar vervoer valt
weg. Mobiliteit wordt steeds meer dienstverlening; het klassieke openbaar vervoer
wordt onderdeel van de privaat aangeboden mobiliteitsdiensten.

Algorithmic urbanism
Het databestand kan ook voor vele andere doeleinden worden gebruikt. Dit is een
belangrijk verschil met bijvoorbeeld het waterleidingnet, dat slechts
monofunctioneel en dienend is. Het datasysteem kan worden benut voor de analyse
van het gehele wegennet, van specifieke trajecten en plekken, en van het
verplaatsingsgedrag van individuen of groepen mensen. Grotere winkelketens
kunnen de toegang tot de data kopen en op basis daarvan hun locaties kiezen. De
stadsbeleving individualiseert. Consumer profiling professionaliseert en het
samenleven onder ‘ons soort mensen’ wordt de bereikbare norm voor veel
verschillende groepen. Voor de betrokken consortia zijn deze commerciële
nevenfuncties van het datanetwerk onmisbaar voor het verdienmodel, maar
privacy-incidenten zullen maatschappelijke discussie oproepen.
De spontane stedenbouw op basis van het datasysteem kan efficiënt zijn, maar zal
moeten worden afgezet tegen de ruimtelijke doelen die het stadsbestuur voor de
stad heeft. Wat begint met de enthousiaste omarming van het idee van living labs
waarin bedrijven en burgers samenwerken aan een betere stad, kan zich snel
autonoom gaan ontwikkelen. In eerste instantie wordt het datasysteem toegepast
op de bestaande stedelijke structuur. Na verloop van tijd komt er spontaan een
nieuwe ruimtelijke ordening tot stand. Vastgoedwaarde past zich aan aan de nieuwe
inzichten omtrent de echte ‘hotspots’ in de stad. Er ontstaan nieuwe perifere zones
en de ruimtelijke ongelijkheid zal toenemen. Een tendens die nog sterker zal worden
als vandalismestatistiek ertoe leidt dat tripjes naar moeilijke locaties in de stad
duurder worden.
Velen zullen het gemak van de zelfsturende auto waarderen, maar er niet toe willen
worden gedwongen. Rond de invoering van het verkeersgeleidingssysteem zijn op
veel punten vragen, bezorgdheid, kritiek en verzet te verwachten, zeker in de
assertieve stedelijke cultuur. In de eerste plaats komen er culturele bezwaren tegen
de automatisering van de mobiliteit. Het autostuur in eigen hand staat symbool voor
bewegingsvrijheid en zelfbeschikking. Biedt het systeem de vrijheid om er niet aan
mee te doen? Mag je zelf blijven sturen als je dat liever wilt? Mag het ook als 40 of
70 procent van de automobilisten in de praktijk liever zelf blijft rijden? Wat zegt het
contract hierover? Kun je in een stad vol zelfsturende auto’s veilig blijven fietsen? Of
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moeten ook fietsen met sensoren met het systeem zijn verbonden, op straffe van
een (juridisch) vogelvrije status?
Vragen zijn er ook over de veiligheid en de kwetsbaarheid van het systeem. Het
systeem zorgt voor minder ongevallen, maar de resterende ongevallen zullen
zwaarder worden aangerekend dan bij menselijke fouten het geval is. Het netwerk
moet daarom een hoge mate van perfectie hebben. Dit vereist voortdurend
onderhoud waarop onder geen beding kan worden bespaard, en een strenge
beveiliging tegen moedwillige verstoringen door hackers of anderen. Deze
dwingende kenmerken van het systeem zullen kritiek oproepen.
Zal het datasysteem het ruimtelijk ontwerp dicteren, ontstaat er een wiskundige
stedenbouw – an algorithmic urbanism – zoals Mark Swilling het noemt9, of blijft er
ruimte bestaan voor integrale afwegingen, dat wil zeggen voor een inrichting die
verkeerskundig niet optimaal is maar om andere redenen wel de meest wenselijke?
En hoe verandert de verhouding tussen burger, gemeentelijke overheid en de
deelnemende bedrijven, als burgers consortia gaan betalen voor het gebruik van
mobiliteitsdiensten of niet meer zonder de via dit systeem verkregen big data
kunnen? Als burgers langzamerhand op de koop toe moeten nemen dat de bedrijven
de dienst uitmaken in de stad en hun privacy kunnen aantasten? Hoe wordt de
politiek-bestuurlijke controle in de smart city vormgegeven?

De pop-upstad die wordt onderhandeld via sociale media
Stel dat de lokale overheid veel meer ruimte krijgt om in te spelen op de lokale
behoeften, mede dankzij een radicale fiscale decentralisatie. Dat de lokale
zeggenschap en de ruimte voor lokaal initiatief hierdoor enorm lijken toe te nemen,
waardoor de lokale gemeenschap reageert met zeer diverse en onverwachte
initiatieven.
En stel dat deze lokale initiatieven zich organiseren via sociale media, waardoor het
lokale bestuur onderdeel wordt van een digitale onderhandeling van de lokale
leefomgeving.

De ordening van de massa
De verhouding tussen burgers onderling en die tussen burgers en overheden,
maatschappelijke organisaties en bedrijven is in de afgelopen decennia drastisch
veranderd. Onderwijs, welvaart en technologie hebben de burgers een veel grotere
bewegingsvrijheid gegeven, de informatiestromen waarover burgers beschikken zijn
onvergelijkbaar veel groter, hiërarchie en gezag zijn niet langer vanzelfsprekend. De
doorgaande revolutie in de informatie- en communicatietechniek heeft
verstrekkende gevolgen voor het functioneren van de samenleving. De
‘massamaatschappij’ is veranderd in een ‘netwerksamenleving’, aldus de socioloog
Castells10.
Wat komt voor de massamaatschappij in de plaats? Welke structuur biedt de
netwerksamenleving? Want al is de massamaatschappij verleden tijd, de massa
blijft bestaan. Om in deze mensenmassa enigszins schadevrij te kunnen
samenleven, is grootschaligheid van structuren en netwerken in veel opzichten
noodzakelijk en onvermijdelijk. Denk aan de productiecapaciteit en de logistiek voor
onze elementaire behoeften (voedsel, drinkwater, energie, informatie). Denk aan
het schaalvoordeel gecombineerd met arbeidsdeling en specialisatie (medische zorg,
pensioenfondsen, staatsveiligheid).
De netwerksamenleving blijkt in de praktijk niet strijdig met grootschalige
structuren. Ze tast de oude structuren weliswaar aan, maar is tegelijkertijd een
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voedingsbodem voor nieuwe. En deze nieuwe structuren kunnen in een razend
tempo een zeer grote schaal bereiken. Denk aan Google en Facebook, die in enkele
jaren tijd miljarden mensen met elkaar verbonden en aan de top staan van
beursgenoteerde bedrijven. Burgers hebben in deze netwerksamenleving een
ambivalente positie. Ze kunnen zich kritisch en relatief onafhankelijk opstellen
jegens overheden en andere ‘oude’ instituties. Ze kunnen ook nieuwe initiatieven
nemen. Daarbij zijn ze echter fundamenteel afhankelijk van de nieuwe structuren
van de informatiesamenleving (met bedrijven als Google op sleutelposities).

Het huis van Thorbecke verbouwd
De institutionele structuren die voorheen de samenleving ordenden, blijken niet
zonder meer bestand tegen deze veranderingen. Dat is goed te zien aan de
Nederlandse bestuurlijke en politieke structuur: de eerste, een hiërarchisch
bouwwerk, met gemeente, provincie en Rijk als de drie etages, terwijl de tweede
lange tijd werd verzorgd langs de lijnen van de verzuiling. Beide ordeningsprincipes
zijn inmiddels problematisch. Nederland is grotendeels ontzuild, en het ‘huis van
Thorbecke’ ligt onder vuur van kritische burgers en organisaties. Vooral ‘Den Haag’
is mikpunt van kritiek: Haagse bestuurders staan te ver van het volk en het beleid is
ineffectief en inefficiënt.
Het huis van Thorbecke kan op uiteenlopende wijzen worden herontworpen en
verbouwd. Decentralisatie van overheidstaken, van Rijk naar gemeente – de
provincie laten we in deze what if buiten beschouwing –, is al sinds de jaren 1980
aan de orde. De recente decentralisatie in de maatschappelijke ondersteuning wordt
ervaren als een aardverschuiving, maar per saldo is de decentralisatie in dertig jaar
tijd opmerkelijk beperkt gebleven. Zo is de financiële bevoegdheid nauwelijks of niet
verschoven: nog altijd vindt bijna 90 procent van de overheidsuitgaven plaats op
nationaal (Rijksoverheid en sociale verzekeringsfondsen) en slechts 10 procent op
gemeentelijk niveau. Ook bij de belastingheffing heeft het Rijk nagenoeg een
monopolie: van het totale belastingbedrag dat de burger betaalt, gaat meer dan 95
procent naar het Rijk en minder dan 5 procent naar de gemeente. Gemeenten zijn
voor hun inkomsten grotendeels afhankelijk van het Rijk11.
In deze what if gaan we ervan uit dat financiële zeggenschap de cruciale schakel is
voor een werkelijke verschuiving in de subsidiariteit. Wat gebeurt er als niet alleen
steeds meer taken maar ook de belastingbevoegdheden verschuiven naar lagere
overheden? Hier verkennen we een dergelijke radicalisering: een vergaande fiscale
decentralisatie, ondersteund door een juridische decentralisatie. Gemeenten krijgen
een grote vrijheid om eigen beleid te voeren, en ‘rechtsongelijkheid’ is niet langer
een effectief motief om verschillen tussen gemeenten te corrigeren. We gaan ervan
uit dat deze decentralisatie is doorgevoerd met het bekende argument dat de
gemeente dicht bij de burgers staat. De netwerksamenleving en het zelfredzame,
affectieve burgerschap zijn aanvullende argumenten. Voor het Rijk resteert dan een
beperkt pakket aan verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

De Twitterdemocratie
Met de financiële bevoegdheid verplaatst ook het zwaartepunt van de politieke
discussie zich naar het lokale niveau. Al langer spreken burgers en politici op
gemeenteniveau hoofdzakelijk over de besteding van gelden. Nu gaat het ook over
de manier waarop de gemeente inkomsten verwerft en de hoogte ervan. De burger
als belastingbetaler verlegt zijn aandacht van Den Haag naar het gemeentehuis. Met
een geheel nieuwe dynamiek in de gemeentepolitiek als gevolg.
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Voor de traditionele journalistiek is en blijft het gemeentehuis te klein. Traditionele
media hebben nu al moeite het hoofd boven water te houden, vooral op lokaal en
provinciaal niveau. Bovenal weten burgers, ondernemers en belangengroepen veel
sneller en beter hoe het lokaal zit, niet in de laatste plaats door de digitale loketten
die gemeenten in rap tempo hebben ingericht. Via sociale media vinden
gelijkgestemden elkaar, vaak in digitale gelegenheidscoalities. We nemen aan dat
de lokale journalistiek wordt overgenomen door de sociale media en meer dan ooit
een ‘partij’ is om lokaal rekening mee te houden.
Initiatiefnemers, maar ook burgers die ontevreden raken over wat er in hun directe
omgeving gebeurt, zullen via de digitale media hun stem kracht proberen bij te
zetten. Nu al nodigen gemeenten hun burgers steeds meer uit om via
Facebookpagina’s en twitteradressen hun mening te geven en ideeën aan te dragen.
Ze houden hierbij echter geen rekening met digitale scheefheid: burgers maken in
ongelijke mate gebruik van deze sociale media. Bovendien zijn bonafide ‘innovatieve
initiatiefnemers’ lang niet altijd te onderscheiden van avonturiers, ‘wildriders’ en
querulanten. Sociale media zijn meer dan een gemakkelijke uitlaatklep. Ze zullen
ook steeds meer worden gebruikt om de lokale politiek een antwoord te ontlokken
en ter verantwoording te roepen. Wat betreft zelfcorrectie werken de sociale media
heel anders dan de nu bekende traditionele media. Groepsgewijze initiatieven zullen
zich regelmatig agressief keren tegen andere initiatieven, andere groepen en
bestuurders. In gemeenten waar dit escaleert, gaat dit ten koste van het
zelfvertrouwen en de stabiliteit van het lokale bestuur.

De energieke gemeente
Binnen een gemeente kan meer ruimte ontstaan voor initiatieven van burgers en
ondernemers. Doordat ze hun kennis en informatie snel en overal vandaan kunnen
halen, staan ze los van de traditionele instituties. In de netwerksamenleving vormen
de nieuwe instituties zich op basis van pragmatisme en nieuwe verdienmodellen. Zo
ontstaan op het gebied van bouwen en wonen verrassende combinaties met
betrekking tot functiemenging en tijdelijk gebruik. En energieopwekking,
zorgvoorzieningen of voedselproductie zijn de nieuwe kostendragers bij de
(her)ontwikkeling van woonwijken.
Zo bezien zijn er tal van energieke burgers, ondernemers en ambtenaren die lokaal
effectief kunnen bijdragen aan maatschappelijke doelen. Of de potentie van de
netwerksamenleving optimaal tot haar recht komt in een radicaal
gedecentraliseerde bestuurlijke situatie, is echter de vraag. De netwerksamenleving
heeft als zwakte dat de initiatieven tezamen geen omvattend of samenhangend
programma opleveren, maar een gevarieerd en gefragmenteerd pakket van sterk
verschillende activiteiten en praktijken. Minder interessante of minder lucratieve
vraagstukken blijven gemakkelijk onderbelicht. Bovendien zullen veel innovatieve
initiatieven in eerste instantie ingaan tegen de bestaande gebruiken. Ze roepen
aanvankelijk weerstand op, alleen al uit onwennigheid, en kunnen ook op lokale
schaal inzet worden van politieke strijd. Als centrale fondsen voor experimenten en
innovatie wegvallen of sterk krimpen, richten initiatiefnemers zich, eenzijdig, op de
lokale overheid. Om ondernemers en burgers aan zich te binden, zal het lokale
bestuur geneigd zijn om enthousiast coalities te sluiten. Té enthousiast, zo zal
regelmatig blijken. Wat in eerste instantie een win-winsituatie leek, rijdt bij nader
inzien andere belangen en initiatieven in de wielen.
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Gemeenten als concullega’s
Een in het oog springend effect van de decentralisatie zijn de toenemende
verschillen tussen gemeenten. Gemeenten hebben een grotere beleidsvrijheid en
burgers en ondernemers die zich slim organiseren, krijgen een grotere invloed.
Gemeenten beschikken zelf over inkomstenbronnen en hoeven zich minder aan
uniforme rijksregels te houden. Ook de nivellerende werking van het
rechtsgelijkheidsprincipe is weggevallen.
De verschillen tussen gemeenten ontstaan enerzijds door welbewuste, positieve
keuzen. Gemeenten zullen hun kenmerken versterken om zich te onderscheiden: als
hightechstad bijvoorbeeld, als nostalgische woon- en recreatiegemeente ‘waar de
tijd heeft stil gestaan’, of als duurzame en autarkische gemeente. Voor sommige
burgers en bedrijven valt er hierdoor meer te kiezen. Maar dit geldt niet voor
iedereen. Niet iedereen kan immers zomaar verhuizen. Anderen zijn gehecht aan de
plaats of de lokale sociale verbanden. Voor hen telt alleen de keuzevrijheid op lokale
schaal, en die kan in sommige gemeenten toe- en in andere afnemen. En wat
betekent het voor de sociale cohesie binnen een dorp of stad als actieve en
wendbare burgers straks gemakkelijker kunnen verhuizen? In zwakkere gemeenten
is juist dit type mensen van vitaal belang. Wat zijn überhaupt de kansen van
zwakkere gemeenten om deze burgers aan zich te binden als de beeldvorming is dat
achterblijvers losers zijn?
Anderzijds ontstaan verschillen tussen gemeenten onopzettelijk. Bijvoorbeeld
doordat sommige gemeenten financieel of politiek niet in staat zijn bepaalde
noodzakelijke of gewenste ingrepen door te voeren. Verschillen tussen voorlopers,
middenmoters en achterblijvers komen ook tot uitdrukking in de leefomgeving. In
de ene gemeente worden trottoirs en straatlampen meteen gerepareerd, in de
andere niet. Ook langs deze weg neemt de diversiteit binnen Nederland toe: er
groeit soms wel en soms geen gras tussen de stoeptegels.
Nu gemeenten minder sterk zijn samengebonden in een overkoepelend verband,
neemt de onderlinge concurrentie toe terwijl er tegelijkertijd allerlei coalities en
samenwerkingsverbanden ontstaan. Gemeenten zijn zowel collega’s als
concurrenten van elkaar, oftewel concullega’ s. De concurrentie is geen
ongedifferentieerde strijd van alle tegen alle, maar vindt plaats op meerdere
niveaus. De meeste gemeenten concurreren op regionale schaal, met hun
buurgemeenten als de directe concurrenten op de woningmarkt en bij het
aantrekken van bedrijven. Een kleiner aantal concurreert op landelijk niveau, en
sommige kunnen zich meten met internationale concurrenten. Samenwerking is te
verwachten tussen verder gelegen gemeenten die elkaar aanvullen, juist door hun
afstand en verschillen. Denk aan een grote stad in het westen en rurale
recreatiegemeenten in de periferie. Woningcorporaties en energie- en
kabelbedrijven gingen de gemeenten al voor met vergelijkbare samenwerkingen-opafstand.

Nieuwe scheidslijnen
Al is de nationale overheid nog slechts op de achtergrond een factor, helemaal
afwezig is ze niet. Iedere gemeente zal proberen een zo groot mogelijk deel van de
rijksmiddelen te verwerven. Het ligt voor de hand dat het Rijk verantwoordelijk blijft
voor gemeente overstijgende zaken zoals de (nationale) infrastructuur voor
transport, waterveiligheid en natuur. Maar het is goed denkbaar dat gemeenten ook
deze resterende rijkstaken claimen. Met natuurbeheer kan dat vrij eenvoudig. Bij de
aanleg van nieuwe (weg)infrastructuur ligt het ingewikkelder: hier is tussen
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gemeenten strijd te verwachten over het tracé, vooral over de afslagen. Alleen de
waterveiligheid lijkt op hoofdlijnen een onbetwiste rijkstaak te kunnen blijven.
De nationale overheid zal de systeemverantwoordelijkheid infrastructuur waarover
willen behouden. Ze zal daarbij in toenemende mate worden geconfronteerd met
afstemmingsproblemen. (Grote) gemeenten die voldoende geld hebben voor de
aanleg van een ringweg of een verbindingsweg naar een andere gemeente, bepalen
feitelijk het rendement van de investeringen in de nationale infrastructuur.
Voor burgers, organisaties en ondernemingen zal het lastig zijn om in verschillende
gemeenten te opereren, zeker in het extreme geval dat iedere gemeente andere
regels en procedures hanteert. Grote organisaties (zoals woningcorporaties,
energiebedrijven, waterschappen, natuurbeschermers) hebben hier in eerste
instantie de meeste last van. Ze werken immers in veel verschillende gemeenten.
Tegelijkertijd hebben ze wel de administratieve capaciteit om zich aan te passen.
Kleinere organisaties en bedrijven die hun activiteiten over de gemeentegrens willen
uitbreiden, zullen daarentegen meer problemen ervaren door de administratieve
rompslomp. Hun wereld wordt in zekere zin kleiner.
De verschillen in karakter, welvaart, leefbaarheid en toekomstperspectief tussen
gemeenten gaan dus toenemen. Maar is dit acceptabel, als prijs die we betalen voor
de gewenste kleinere afstand tussen burger en bestuur? De gedane beloften over
een benaderbare en efficiënte overheid blijken niet zonder meer en voor iedereen
bewaarheid te worden. Het onoverzichtelijke bestuurlijke samenwerkingslandschap
dat kan ontstaan, wordt voor burgers steeds oncontroleerbaarder. Bij een radicale
decentralisatie zullen gemeenten steeds vaker het verwijt horen dat ze te weinig
naar de burgers luisteren. ‘Dankzij’ de sociale media wordt deze onvrede alleen nog
maar sneller gemobiliseerd en geuit. De vroegere onvrede over de Haagse politiek is
verplaatst en richt zich op lokale, minder weerbare, bestuurders. Dit roept de vraag
op of de ‘onvrede’ van de burger niet voor een groot deel een schaalonafhankelijk
verschijnsel is. Zijn burgers tot op zekere hoogte misschien onverzadigbaar in hun
verlangen om gehoord en gehoorzaamd te worden? Waarover gaat een overheid wel
en waarover niet? Is het niet veel essentiëler hierover helderheid te scheppen dan
de afstand van de overheid tot de burger te beperken? Kan het verbouwde huis van
Thorbecke straks weer verder worden gemoderniseerd door het deels te restaureren
in de stijl van de twintigste eeuw?
De grote divergentie
Om aan te zetten tot nadenken over een onkenbare toekomst, beschrijven we in dit
essay twee totaal verschillende werelden die zich kunnen gaan vormen. Deze
hebben echter één opvallende overeenkomst: een toenemende sociaaleconomische
ongelijkheid. Dit sluit aan op een al langer bestaande trend. De verschillen tussen
hoog- en laagopgeleiden nemen toe, niet alleen op de arbeids- en woningmarkt,
maar ook op andere terreinen, zoals het gebruik van de zorg, in de levensstijl en de
vrijetijdsbesteding, het mediagebruik, het vertrouwen in instellingen, en in politieke
voorkeuren3. Ook de ruimtelijke manifestatie die deze verschillen krijgen, is niet
nieuw. Wereldwijd nemen de verschillen tussen steden en regio’s toe. Moretti
(2013) noemt dit the great divergence – de grote divergentie14. Ook in Nederland is
deze divergentie zichtbaar. Denk aan de ‘succesvolle’ regio’s – zoals de regio GrootAmsterdam of de Brainport Eindhoven – versus krimpregio’s – zoals Oost-Groningen
of Parkstad Limburg15. Voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van
infrastructuur is deze divergentie wellicht dé opgave. Het is namelijk een opgave die
verder gaat dan een steeds onzekerder wordend rendement op investeringen in de
fysieke infrastructuur. Hij raakt de vraag wat we in de toekomst mogen verwachten
van de maatschappelijke tolerantie voor verschillen tussen bevolkingsgroepen en
tussen regio’s. Kan de toekomstige infrastructuur een standaardwijze van handeling
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bevorderen die niet alleen de economische concurrentiepositie versterkt en het
milieu beschermt, maar ook aansluit bij wat de samenleving ziet als een
rechtvaardige toegang tot, en gebruik van infrastructuur voor verschillende
bevolkingsgroepen en regio’s?
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Een visie voor een stad

Geïnspireerd door scenario’s ontwikkeld door Forum for the
Future in 2010
Scenariokeuze
Het lijkt een onomkeerbare trend dat tegen 2040 drie kwart van de wereldbevolking
in steden zal wonen. Indien wij op dezelfde wijze leven, eten, bouwen, water
verbruiken, en ons verplaatsen zoals vandaag dan wordt het een chaos en een
opeenvolging van crises. Indien wij bereid zijn onze levensgewoonten en onze
zakenmodellen aan te passen aan een fundamentele ommekeer dan zal de
levenskwaliteit verhogen en uitdagingen zoals mobiliteit een heel andere aanpak
mogelijk maken.
De rol van Big Data zal een invloed uitoefenen, omdat het heel wat diensten voor
het eerst permanent mobiel, continu toegankelijk, operationeel en vlot hanteerbaar
maakt, zelfs bij mensen die niet kunnen lezen of schrijven. Het is niet het volume
van data, noch de verwerking van informatie die belangrijke ommekeer zal
ondergaan, maar de onderliggende structuren zoals het paradigma van een
stadsontwikkelings- en zakenmodel die op kennis en wijsheid zijn gebaseerd en niet
alleen op analyse en simulatie.
De wijsheid houdt het doel helder, dat wij aan alle basisbehoeften van iedereen
moeten voldoen, ook van fauna en flora, en de kennis is de kracht om doelstellingen
in de praktijk om te zetten, gebruikmakend van een transparante procedure. Het is
deze kennis en wijsheid die zich vertalen in een bewust design dat Big Data zal
sturen en vooral heroriënteren. De smart city van de slimme meters lijkt dan op een
voorhistorisch instrument.
Eerst wens ik een paar trends, die in 2010 nog niet zo duidelijk waren en die wij nu
duidelijk onderkennen, toe te voegen als een kader voor de scenario-ontwikkeling.
1. Zelfs binnen de stad of een megalopolis zal er een fundamentele en verregaande
decentralisatie doorgevoerd worden. Juist zoals een stad zoals Genève 44
burgemeesters heeft, die dicht bij de bevolking staan, zullen grootsteden niet "één
Bloomberg" hebben, die met een nipte meerderheid de scepter zwaait, maar een
lokaal, transparant en wendbaar beheerssysteem. BigData kan dan de coördinatie
van alle beslissingen die grensoverschrijdend zijn coherent houden zonder een
centralisatie van de beslissende en de uitvoerende machten. Dit houdt in dat het
management niet één grote centrale stad is, maar een reeks van netwerken van
lokale leef- en werkgemeenschappen, alsook de sterk ontwikkelde lokale
economieën die met elkaar verbonden zijn.
2. De doorbraak die technologie mogelijk maakt is de fundamentele integratie van
vele functies in één systeem, dat bestaat uit een reeks van sub-systemen, die als
netwerk van netwerken opereert. De technologische revolutie is dus functioneel
grensoverschrijdend en gaat gepaard met een eliminatie van de oude structuren
zoals franchised shops en bankfilialen. Het concept van de schaalvoordelen en het
management principe van Core Business met een Core Competence zal niet meer de
concurrentiekracht van een onderneming bepalen. De verzuiling van de beslissingen
zoals water en mobiliteit zal vervagen. Wij krijgen systeem-ondernemers en
systeem-managers, alsook systeemonderzoekers die de synergie benutten en
koppelingen uitbouwen. Zo zal ook het concept van Supply Chain Management een
radicale verandering doormaken. In plaats van een gestroomlijnd toeleveringsmodel
met een gecontroleerd aantal producenten van onderdelen, wordt de lokale
productie met de verwerking van lokale grondstoffen het basispatroon.
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3. De lokale economie, die niet meer kon concurreren met de geglobaliseerde
bedrijven krijgen als gevolg hiervan een nieuw impuls. Dit is mogelijk, niet alleen
wegens de technologische doorbraken, maar vooral wegens een duidelijk focus op
het genereren van meerwaarden met materie en energie die lokaal voorhanden zijn.
Dit vervangt de logica van het blind nastreven van schaalvoordelen om altijd maar
lagere marginale kosten te verkrijgen. Dit leidde tot een hoge werkloosheid, een
anonieme consumptie en een groei zonder het scheppen van nieuwe banen. Dat
leidde weer tot een sociale verloedering. Deze tendensen kunnen nu omgekeerd
worden "by design".
4. Het management van de stad, en de uitgaven zullen niet meer door middel van
openbare aanbestedingen verlopen, maar dankzij nieuwe datasystemen, en op basis
van een nieuwe ethiek en zakenmodel. De stad krijgt de kans rechtstreeks
contracten aan te gaan. Het zijn meerdere akkoorden (in meervoud) want
verschillende contracten tezamen bieden een mogelijkheid om een portefeuille van
uitdagingen en opportuniteiten tegelijkertijd aan te pakken. Het contracteren van
producten, diensten en kennis komt neer op het toewijzen van de clusters die de
grootste lokale invloed uitoefenen, zowel commercieel, sociaal als economisch. De
toewijzing hangt af van mathematische modellen die steeds zoeken naar de
grootste hefboomwerking op de sleutelparameters zoals voedselzekerheid,
watertoelevering, gezonde huisvesting, preventieve gezondheidsprogramma’s,
mobiliteit, energie-efficiëntie. Big Data zal toelaten dat er een grote transparantie is
en dat iedereen een eerlijk antwoord geeft op "Hoeveel is Genoeg?". Buitensporige
marges, vooral op het vlak van sociaal
dienstbetoon zijn niet meer mogelijk. En het
doel van Adam Smith: volledige transparantie, Gevalstudie: supply chain of clusters
laat toe deze ethische vraagstelling centraal
te plaatsen.
Koffie wordt door de boeren geleverd
5. De traditionele planning van de stad in
woonzone, industrieregio, commerciële
centra, logistiek platform, enz., zal ophouden.
Verder zal de traditionele evolutie van een
gemeenschapsontwikkeling van landbouw en
primaire sector, naar industrie, diensten en
een kennis maatschappij ook ophouden. Een
stad zal tegelijkertijd landbouw, industrie,
diensten en kennis moeten ontwikkelen op
basis van een heel bewuste heroriëntering en
design.
Scenario en Visie in de Praktijk

aan een fabriek die ze verwerkt in
oploskoffie. Het afval wordt verbrand.
Zo spaart het bedrijf energie, en is er
geen transport van afval dat methaangas
produceert. Dan kan de verpakte
oploskoffie naar de markt. De cluster
verwerkt het afval van de koffie tot
paddestoelen, dat is verse voeding rijk
aan eiwitten, en afval van de
paddestoelen
wordt
verwerkt
in
vegetarisch bouillon. Het afval van het
substraat na het oogsten van de
paddestoelen is een uitstekende voeding
voor kippen. Die leveren eieren ...

Deze vijf tendensen veranderen het kader
waarbinnen de noodzaak van mobiliteit wijzigt. Het is daarom dat mijn visie dichter
bij Communi-City staat, danwel bij Sprawl-ville, zoals voorgesteld door het Forum
for the Future. De toekomstverbeelding die wij kunnen schetsen als een stad waar
90% van de voeding lokaal wordt geproduceerd, waar alle platte daken gebruikt
worden om water, voeding en energie efficiënt in te zetten. Het dieet hangt minder
af van dierlijke eiwitten en meer van plantaardige en algen-eiwitten. Spilwarmte
maakt de productie van spirulina - ooit een exclusiviteit met hoge voedingswaarde
zo goedkoop. Het is de nieuwe zalm en kip voor de maatschappij. De lokale
productie en consumptie bouwt niet alleen een gemeenschap op maar vermindert
de nood aan mobiliteit en spaart energie.
Auto's krijgen een nieuwe vorm en de verbrandings- en de elektrische motoren
moeten het afleggen tegen de persluchtmotor. De metro is afgeschaft en
omgevormd in een ondergrondse boerderij. De trein verbindt steden maar verdwijnt
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uit de stad. Afvalwater wordt lokaal verwerkt en is omgevormd in een energie- en
water centrale. Niemand wenst nog de synthetische cosmetica en de pharmaceutica
in water, alles moet sneller afbreekbaar worden of een technisch leven hebben van
minstens 100 jaar. Er is een nauwe terugkoppeling tussen de functie van een
product en de levensduur. Papier is nu mineraal en voor altijd recycleerbaar,
verpakking is 80% teruggedrongen en het oude stort is een mijn geworden die nog
50 jaar lang grondstoffen zal leveren.
Er een duidelijke voorkeur om alles uit het water te zeven, vooral de voeding.
Preventie neemt het voortouw. Gezondheidszorg wordt gemeten door het dalend
aantal ziekenhuisbedden die nodig zijn. De nieuwe normering voor geluid in de stad
zet de ingenieurs aan het werk om alles aan te passen aan de hoge stiltenorm. De
dieselmotor is al lang verboden omdat er gewoon geen stofdeeltjes meer mogen
uitgestoten worden en het lawaainiveau te hoog is. De muren binnen en buiten zijn
begroeid, en de vochtigheidsgraad is onder controle, zo is de lucht zuiver en gezond
en astma of problemen met luchtwegen wordt als prioriteit behandeld. Het internet
werkt alleen nog met licht en laserstralen transporteren data. De straatverlichting is
ook het internetnetwerk, dat gratis ter beschikking staat. De beslissingen en de
uitvoering van wat belangrijk is, wordt decentraal genomen, maar is geïntegreerd
dankzij een volledige nieuwe vorm van een Smart City.
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A. Hoe ziet de digitale wereld er in 2040 uit?
Transmissie met licht in plaats van met kabel of radiogolven
De grote technologische doorbraak die ik zie is dat "licht" radiogolven en optische
vezels, als meest efficiënte vorm van datatransmissie, zal vervangen. De
vraagstelling rond de impact op de publieke gezondheid van radiogolven, het
overvolle gebruik van de verschillende radiofrequenties en de kosten van het
aanleggen, heraanleggen en onderhouden van optische kabels in een
stadsomgeving stimuleert de zoektocht naar een fundamenteel eenvoudigere optie.
De WiFi standaard wordt vervangen door een LiFi (Li for light) met een ruggengraat
van laserlicht die strategisch geplaatst wordt doorheen de stad. Dit biedt een
efficiënt en de absoluut snelste transmissie van hoge volumes data aan, tegen zeer
lage kapitaals- en onderhoudskosten, omdat licht bijna geen infrastructuur nodig
heeft. De overlast aan masten vooral voor mobiele telefonie als onderdeel van het
panorama van de stad wordt vervangen door openbare verlichting
(straatverlichting) die tijdens de dag op een intensiteit van maar 5% werkt om
connectiviteit over internet zeker te stellen, terwijl het energieverbruik in zijn geheel
daalt. Ook de overvloed aan routers (met vele gezondheidsvragen) binnen de
gebouwen, wordt vervangen door een reeks van 3D gedrukte antennes die op
radiogolven of op licht werken met een hoge energie-efficiënte en aangepast aan de
specifieke contouren van een ruimte of gebouw.
Verwerking van Data
Terwijl onze aandacht vooral gaat naar het verwerken van heel veel onafhankelijke
data zal dit sterk veranderen naar software gekend als "systems dynamics". Het is
niet alleen een zoektocht naar de koppelingen, de interrelaties, en de
"gemeenschappelijke noemer" van data, het is de terugkoppeling (feedback loops)
en het uitbouwen van de sub-systems, the networks of the networks, waarbij het
geheel veel meer is dan de individuele componenten. Dit soort van smart grid is niet
zozeer het meten van verbruik, en het sturen van consumptie of het terugkoppelen
van beslissingen, maar eerder het uitbouwen van een soort "dash board" waar je
beslissingen permanent kan simuleren en uitvoeringen meten, en de impact ervan
op een reeks van basisbehoeften en centrale parameters kunt volgen. Dus het is
niet de hoeveelheid van data (Big Data) maar de gesofistikeerde interrelatie en
terugkoppeling die een volledig nieuw inzicht geven. Dit heeft te maken met het
inzicht dat water, gezondheid, materiaalefficiëntie, afval, voeding en tewerkstelling
nauw met elkaar verbonden zijn. Dit is mogelijk omdat iedereen bewust wordt van
de inter-connecties en wegens het verdwijnen van de verzuiling en de dominantie
van diepgaande, maar geïsoleerde kennis.
ICT Hardware
De belangrijkste transformatie is dat 220V wisselstroom wordt vervangen als
standaard voor alle ICT hardware naar 12V gelijkstroom. De ruggengraat van het
elektriciteitsnetwerk transformeert van 380V AC naar een 350V DC. In plaats van
dat de hardwareproducenten zich aanpassen aan de wisselstroomstandaard van het
electricteitsnetwerk (zoals dat tot op heden het geval is) zal de
elektriciteitsvoorziening zich aanpassen aan de noden van de ICT hardware die
allemaal op gelijkstroom werken. Tot op heden was er een bereidheid van de
industrie zich aan te passen gezien de machtsverhoudingen die in het voordeel was
van de elektriciteitsmaatschappijen. Maar nu de ICT hardware- en
softwareproducenten veel meer invloed op de markt hebben, en hun design van
efficiënte producten en diensten de nieuwe standaarden bepalen, zal het netwerk
zich moeten aanpassen. De consumenten waren ook bereid (of waren zich lang niet
bewust) dat extra kosten werden doorberekend voor converteerders die aan alle
apparaten moesten toegevoegd worden (die worden wel opladers genoemd) en
betaalden ook voor het extra verbruik van elektriciteit. Deze hogere investering en
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duurdere werkingskosten zullen nu teruggedrongen worden, aangezien deze AC/DC
anomalie tegen 2040 er niet meer zal zijn.
De basiskennis en de oplossingen om het netwerk efficiënter, wendbaar en
goedkoper te maken komen niet van de energiesector maar van de
automobielindustrie. Die hebben trouwens al lang beslist dat auto's, vrachtwagens
en autobussen allemaal op 12V gelijkstroom werken. Een van de belangrijkste
gevolgen is dat hernieuwbare energiebronnen - ook op heel kleine schaal - de vraag
naar elektriciteit zonder inversie of transformatie kan beantwoorden.
B. Verandering van de mobiliteits-en vestigingspatronen
De Stad werkt thuis en voedt zichzelf
Een van de meest kritieke transportbehoeften van een stad is de toelevering van
voedsel en het transport van mensen naar werk en school. Misschien zal de centrale
school nog altijd bestaan, maar het aantal mensen dat nog naar werk reist en de
hoeveelheid eten die naar de stad moet zal sterk dalen. De voeding is het
belangrijkste. De lange keten, de veelvuldige opslag en omslag zal verdwijnen. Om
de vraag naar (verse) voeding om te keren, wordt de stad OOK een boerderij. Wij
voorzien dat tegen 2040 ten minste 50% van de stadsvoeding lokaal wordt
verzekerd, terwijl de meest ontwikkelde lokale gemeenschappen wel 90% lokaal
zullen produceren. Dat bouwt ook de "resilience" op. Een paar schaarsten tussen nu
en dan motiveren heel wat mensen om het anders aan te pakken en zich echt in te
spannen om lokaal (met veel minder verpakking) groenten, fruit, eieren en wit vlees
te produceren. Het verbruik van rood vlees en vis daalt gestadig wat goed is voor
milieu en gezondheid.

Wat je nog allemaal met koffie kan doen (Bron: Gunter Pauli)
De Industrie komt terug naar de stad
Wanneer de industrie veel water nodig heeft, veel energie verbruikt, veel afval
produceert, en met een zakenmodel dat altijd maar grotere schaalvoordelen zoekt,
dan moet de industrie de stad uit. En zo ontstonden dan de industriezones aan de
rand van grootsteden, en met hen de verkeersproblemen. De 3D printing is maar
een van de voorbeelden hoe en waarom de productie terug in het centrum kan, en
dat heeft te maken met materiaal-, water- en energie-efficiëntie van de nieuwe
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productieprocessen, en de verkleinde keten tussen producent en verbruiker vooral
voor alle basisbehoeften. Verschillende gevalstudies tonen aan dat dit leidt tot een
clusteren van activiteiten die veel meer en goedkoper produceren niet omdat alles
goedkoper is, maar omdat er meer waarde wordt gehaald uit beschikbare energie
en grondstoffen. Nu dat de industrie in toenemende mate plaats terug inneemt in de
stad, is mobiliteit een probleem van een andere dimensie. En aangezien het grote
vrachtverkeer niet meer via logistieke centra moet leveren is ook die last
verminderd.
Stadsmijnbouw is de Norm
Het is nog altijd moeilijk met recycling, maar het
wordt met de volgende generatie een trend met als
doel: zero waste. Aangezien er geen plaats meer is
om te storten, eerder er wordt actief mijnbouw
gestimuleerd in het oude stort/milieubrengstations
dankzij nieuwe technologieën zoals chelation (het
scheiden van metalen op kamertemperatuur), en
door een verregaande cascade van stoffen in een
gevorderde circulaire economie die er voor zorgt dat
90% wordt gerecycleerd door wedergebruik met
grote meerwaarden. Dit nieuw proces van
grondstoffenwinning is heel belangrijk in de
toekomstmobiliteit van een stad te doorgronden.

Glas wordt gerycleerd, maar
glazen flessen worden verrijkt
met CO2 en dat levert
schuimglas dat een uitstekend
isolatiemateriaal is voor de
bouw, maar ook een perfect
lichtgewicht
groeimedium
voor planten, vooral voor de
lokale teelt van groenten en
fruit op daken. Na gebruik
wordt er opnieuw glas van
gemaakt. Hetzelfde geldt voor
papier en zoveel meer.

Water en Energie worden gekoppeld
Energie in de stad wordt gekoppeld aan water. Er zullen nieuwe maatschappijen
ontstaan die zowel watertoevoer, waterzuivering en energieopwekking en verdeling
van de reststoffen onder één management brengen. Aangezien het moeilijker en
moeilijker wordt te concurreren met alleen maar elektriciteit, en aangezien meer en
meer consumenten prosumers worden (verbruikers die hun eigen elektriciteit
genereren en niet meer het netwerk wensen te spekken met feed-in tarieven) is die
grote oude toelevering van elektriciteitsinfrastructuur te zwaar en te duur. Verder
zal een waterzuivering zich omvormen, van een kostenpost naar een
inkomstenstroom, door de combinatie van waterslib met biologisch afval. Nieuwe
vergistingsprocessen op basis van "smart chemistry" maken het mogelijk vier keer
meer energie op te wekken dan vandaag voor mogelijk wordt gehouden. Zo levert
een waterzuivering niet alleen zuiver water maar ook een chemische feedstock voor
de lokale industrie vooral dan koolstof en waterstof. Dat geeft een extra stimulans
aan de herindustrialisering van de binnensteden.
Wanneer wij deze drie elementen koppelen verwachten wij een netto daling van de
vraag naar mobiliteit. die met veel efficiëntere transportsystemen zeker gesteld
zullen worden.
Wat is the fysieke leefomgeving en de ruimtelijke inrichting in 2040?
De stad wordt een "ecosysteem", met andere woorden grijze gevels van marmer, en
spiegelgevels van glas worden vervangen door een opmerkelijke begroeiing. De
groene stad werd in 2008 de "vegetable city" genoemd door een team van
stadsdesigners die in Turijn, de eerste World Design Capital, over de toekomst van
de stad delibereerden. Het was een frisse kijk dat alle daken een tuin hebben, dat
al het regenwater opgevangen wordt, dat alle groenten en fruit lokaal geproduceerd
worden en dat vooral het menselijke afval met houtskool omgevormd wordt tot een
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rijke voedingsbodem bekend als Terra Preta. Het dak en de gevel warmt het gebouw
in de winter en koelt het in de zomer.

huis van glasschuim gebouwd in Sundsvall, Zweden (bron: Åke Mård)
De bevolkingsdichtheid stijgt omdat de bouwtechniek echt groen is
De bevolkingsdichtheid zal sterk stijgen. Aangezien water en energieverbruik veel
efficiënter is, aangezien voeding lokaal is en niet meer afhankelijk van strakke
supply chains en vooral "cold chains", en aangezien de stad nu groen en leefbaar is
met een gezonde en vruchtbare bodem is de stad veel dichter bevolkt met een
hogere kwaliteit van leven.
De huisvesting is gebaseerd op 3 tot 4 generaties onder een dak
De steden zijn vandaag niet alleen onderverdeeld in woonruimte, industrie zone,
commerciële centra, maar de woonruimte is sterk verdeeld naar leeftijdsgroepen:
de kinderen in een opvang, de bejaarden in een opvang, de een-ouderfamilies met
een kinderopvang voor en na de werkuren. Deze artificiële splitsing leidt tot een
vereenzaming en dat is misschien een van de grootste uitdagingen van de steden:
hoe een gemeenschap op te bouwen? Een van de belangrijkste ruimtelijke
aanpassingen is het ontwikkelen van woonsystemen met een integratie van alle
leeftijden. De ruimtelijke planning en ontwikkeling van de Zweedse architect Anders
Nyquist bieden een praktische oplossing, die nu reeds een versnelde toepassing
vindt in het noorden van Zweden.
Levenskwaliteit hangt af van voeding- en waterzekerheid
De kritische factoren voor de stad zijn water en voeding. Na een paar crisissen is
iedereen er zich van bewust dat als men dit niet in eigen hand neemt, op basis van
een gemeenschap, dat men niet kan verwachten dat een overheid de normen kan
doen naleven. Maar de nieuwe aanpak op dit vlak leidt tot een verhoging van de
lokale koopkracht, een versterking van de geldomloop èn een opbouw van sociaal
kapitaal.
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Wat is het nieuwe taakveld van RWS?
RWS wordt het kruispunt van de decentralisatie van productie en consumptie van
energie, water en voeding en wordt het centrum van de Big Data flows, dat alle
terugkoppelingen die dynamisch worden gecreëerd en losgekoppeld, en de
capaciteit om lokaal aan basisbehoeften te voldoen volgt, stuurt en stimuleert.
Welke partijen spelen in dit nieuwe stadsbeeld een rol
RWS vormt zich om van een regelgevende en een beleidsvormende instelling tot
een overschouwende partij, dat data en informatie omvormt in kennis en wijsheid
op een systeem overschrijdend niveau. RWS zal met de nieuwe partijen zoals de (1)
uitbaters van de daken (2) de producenten van biochemische feedstocks (3) de
stadsmijnbouwers etc. een continu ontwerpproces animeren.
Op welke wijze kan RWS samenwerken met de nieuwe partijen?
Aangezien de overheid een belangrijke klant is zal RWS, op basis van haar
dashboard met terugkoppelingen, de koopkracht van de openbare sector gebruiken
om het systeem bij te sturen en innovaties slagkracht te geven die anders, wegens
de technologische-institutionele verankering, geen kans zouden krijgen of pas na
decennia eindelijk een standaard zouden worden.
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Hoofdpunt essay
Ik mag al lange tijd meedenken en -werken aan de toekomst van mobiliteit en raak
daardoor steeds meer overtuigd het transport sneller gaan veranderen dan wat we
tot nu toe hebben zien aankomen. Daar ligt vooral de exponentieel toenemende
rekenkracht in en rondom voertuigen aan te grondslag. Zo voorzie ik dat al op korte
termijn elk voertuig een nagenoeg inherent veilig en schoon zal zijn door toepassing
van slimme techniek, en op termijn zelfs energieneutraal. En dat nieuwe diensten de
verbinding tussen vraag en aanbod van vervoer drastisch gaan optimaliseren.
Dit alles vergt een nieuwe flexibele instelling van beleidsmakers. Meer faciliterend
dan managend. Waarbij de implementatie van nieuwe techniek wordt gestimuleerd.
Een overheid die open staat voor vernieuwende mobiliteitsdiensten. Ik hoop dat
mijn essay er toe aanzet dat we ons beter kunnen voorbereiden op een onzekere,
maar alom betere mobiele toekomst.
E-mail smartmobility@tue.nl
Twitter @carlovdweijer
Linkedin https://nl.linkedin.com/pub/carlo-van-de-weijer/0/998/961
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Disruptieve Mobiliteit
Dit essay is geschreven in opdracht van Rijkswaterstaat in het kader van het project
“RWS Imagine!”. Tezamen met negen andere essays vormt het inspiratie voor de
discussie over toekomstige ontwikkelrichtingen. Het betreft een activiteit van het
programma Strategische Verkenningen van Rijkswaterstaat, dat tot doel heeft om
het strategisch vermogen van de organisatie te versterken.
Inleiding
Toen de Indiase koning Shirham de uitvinder van het schaakbord, ene Sissa ben
Dahir, verzocht om hem het idee achter het schaakspel te verkopen, wilde hij hem
daar rijkelijk voor belonen. Sissa vroeg als tegenprestatie één rijstkorrel om op het
eerste vakje van het schaakbord te leggen, twee om op het tweede vakje te leggen,
vier om op het derde vakje te leggen, acht om op het vierde vakje te leggen, en zo
verder tot alle 64 vakjes bedekt zouden zijn. De koning verbaasde zich over zo’n
bescheiden verzoek, maar had niet door dat de hoeveelheid rijst die hij toezegde
genoeg was om heel India met een ruime laag rijst te bedekken.
Koning Shirham had last van zijn lineaire brein. Zijn en ons brein is geëvolueerd in
een tijd dat in één levenscyclus dingen niet of nauwelijks veranderden. In die
omstandigheden zijn lineaire benaderingen van het leven zeer doeltreffend. Echter
gaan technologische ontwikkelingen niet lineair maar exponentieel.
Dat valt eigenlijk terug op de essentie die ons mensen onderscheidt van andere
diersoorten, namelijk dat we denken en leren. Met het overdragen van de
opgedragen kennis kan een volgende generatie weer beter denken en efficiënter
leren waardoor een versnelling in ontwikkeling plaatsvindt. Recent is deze
exponentiele ontwikkeling het meest zichtbaar in de ICT industrie. Computers
worden slimmer en helpen daarmee om machines te maken die weer slimmere
computers kunnen maken. De wet van Moore stelt dat de kracht van een computer
van een bepaald bedrag per jaar verdubbelt. Dat is onafhankelijk van gebruikte
techniek, crises en alle historische voorspellingen dat het einde van de verdere
ontwikkeling in rekenkracht aanstaande was. En er is reden om te geloven dat deze
trend onverminderd doorzet.

Wet van Moore (Bron: Raymond Kurzweil, Kurzweil Accelerating Intelligence)
Deze exponentiele groei heeft in de wereld van lineair-denkers steevast een
ontwrichtend effect, vooral nu de veranderingen niet net als vroeger over meerdere
generaties plaatsvinden. De laatste decennia dus vooral in die industrieën waar de
ICT haar intrede doet. Bijna zonder uitzondering komen daar nieuwe spelers op de
markt die de verhoudingen in de industrie compleet herdefiniëren. Overigens
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steevast gepaard met een sterke daling in de prijs, een toename in kwaliteit en
functionaliteit, en een consequent democratiseringseffect.
Voorbeelden te over. Fotografie waar Kodak met 140.000 werknemers plaats heeft
gemaakt voor nieuwe spelers als instagram met 25 werknemers, maar waar
fotografie voor de gebruiker zo goed als gratis is geworden. De muziekindustrie, de
encyclopedieën, vertalers, videotheken, journalistiek. Allemaal beheerst door nieuwe
spelers zoals Wikipedia, Spotify, Netflix en Google Translate. Een ware
democratisering van voorheen geïsoleerde deugden voor de happy few. Een jongen
in Afrika heeft met zijn telefoon toegang tot meer informatie dan de president van
de Verenigde Staten 10 jaar geleden had.
Een andere parallel is dat in de meeste gevallen de traditionele industrie pogingen
heeft ondernomen om nieuwkomers met traditionele wetgeving te stoppen, zonder
succes.
En nu doet de ICT haar intrede in de wereld van mobiliteit. Zowel ín de voertuigen
zelf als in de systemen die mobiliteit organiseren. De auto is een van de meest
slimme systemen, zit boordevol computers en ICT, produceert meer data dan enig
andere consumentenproduct, en heeft meer rekenkracht dan een
passagiersvliegtuig. En in toenemende mate wordt die slimheid ook nog met andere
auto’s gedeeld waardoor er een extra versnelling in technische mogelijkheden
plaatsvindt.
Met vergelijkbare ontwrichtende effecten als in de genoemde voorbeelden. Dat
maakt tegelijkertijd de beschrijving van een toekomstperspectief lastig. Met een
continuerende wet van Moore hebben we in 2040, de scope van dit essay,
alledaagse computers die slimmer zijn dan de mens, zie de figuur hierboven. En dit
is precies wat de toekomst inherent moeilijk voorspelbaar maakt, moeilijker dan
voorheen. Toch wil ik in dit essay een poging wagen.
Een constante factor in de toekomst is de biologie van de mens. Het feit dat het
selectieprincipe dat onze evolutie heeft gestuurd zorgt dat wij lineaire denkers zijn,
heeft op één of andere manier ook een biologische neiging gebracht om iets meer
dan een uur per dag mobiel te zijn. Dat gaat terug tot in de prehistorie. Een studie
van het MIT over enkele decennia heeft aangetoond dat onafhankelijk van het
tijdstip en onafhankelijk van de welvaartsstatus of bruto nationaal product mensen
onveranderd dat ruime uur per dag mobiel zijn (zie figuur).
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Gebruik van mobiliteit op verschillende plekken, gemeten in verschillende decennia
(Bron: Schafer, Victor, 2000)
Dat zet te denken. Er wordt vaak benadrukt dat mobiliteit niet het doel is maar een
middel, maar het besef van een biologische genegenheid om een ruim uur per dag
te reizen stelt dus dat mobiliteit op zichzelf ook een doel dient. Daarnaast speelt
onze biologische neiging naar comfort en prestige, en de genegenheid om vast te
houden aan patronen ook een belangrijke rol in elk toekomstperspectief. De
tegenstelling tussen de steeds sneller veranderende technologie, en de constante
menselijke biologie zal alleen maar groter worden, maar dat dingen gaan
veranderen is een zekerheid.
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2 Verwachtingspatroon: Disruptie in mobiliteit
De genoemde ontwrichting van een industrie, een repeterend gevolg van de
introductie van ICT, wordt in het Engels aangeduid als disruption, vaak foutief vrij
vertaald als “disruptie”, zoals ook hierna in dit essay. Wetende dat deze disruptie nu
aanstaande is wil ik graag uitwerken welk verwachtingspatroon ik voor de
toekomstige mobiliteit daaraan gekoppeld zie en hoe de nieuwe mobiele wereld eruit
zal zien. Om dit verwachtingspatroon daarna kort te spiegelen aan twee scenario’s
uit “Megacities on the Move”.
Dat een verandering nodig is staat buiten kijf, en wordt ook ondersteund door
financiële argumenten. Mobiliteit is niet meer weg te denken uit onze samenleving
en heeft ons veel welvaart, vrijheid en levenskwaliteit gebracht, maar kent
inherente nadelen. Ongevallen, vervuiling, energiegebruik, congestie, geluid en
beslag op beperkte ruimte betekenen samen dat we zo’n 3-5% van ons bruto
nationaal product spenderen aan de consequente maatschappelijke schade. Anders
gezegd zou onze economie 3 tot 5% beter draaien als het verkeer niet zou vervuilen
en geen ongelukken en congestie zou veroorzaken. Omgerekend betekent dat voor
Nederland 20 tot 35 miljard Euro maatschappelijke schade per jaar.
De grootste disruptie die ik voorzie is door verregaande technologische ontwikkeling
deze nadelen gaan verdwijnen. De huidige wetgeving, verkeersmanagement,
omgevingsplanning en handhaving zijn immers grotendeels gebaseerd op het
dogma dat auto’s vervuilend zijn en ongelukken maken. Ik wil dat graag uitwerken
voor de verschillende genoemde “mobiele nadelen”.
2.1 Veiligheid
Ongevallen zorgen voor de grootste maatschappelijke schadepost. Nederland
verliest zo’n 2% van haar BNP aan de maatschappelijke gevolgen daarvan. Een deel
wordt gedragen binnen de transportsector, maar een groter deel komt direct op
rekening van de maatschappij, zoals verlies aan arbeidsproductiviteit en het
merendeel van de medische kosten. De laatste jaren is er al een scherpe daling te
zien van het aantal gewonden. In veertig jaar tijd is de kans om te komen te
overlijden in Nederland met een factor 5 gedaald, terwijl tegelijkertijd het aantal
reiziger-kilometers met een vergelijkbare factor is gestegen. Het aantal
zwaargewonden vertoont een soortgelijke trend.
Dit is aan veel maatregelen te danken, maar de veiliger wordende auto heeft daar
een belangrijke rol in gespeeld. Los van het feit dat door kooiconstructies, airbags
en andere technieken de kans om een ongeval te overleven enorm is gestegen, is er
vooral de laatste jaren veel techniek beschikbaar gekomen die significant helpt om
een ongeval te voorkomen. Deze worden aangeduid met de term ADAS, Advanced
Driver Assistance Systems. Zeker nu een groeiend aantal ongevallen wordt
veroorzaakt door afleiding (de klassieke handhaving van snelheidscontroles is
daarmee overigens steeds minder effectief) zijn deze technieken steeds effectiever
in het voorkomen van ongevallen. Waar de autonome auto in de pers de rol van
levensredder krijgt toebedeeld is het ADAS die echt gaat zorgen voor minder
ongevallen. En een verdere ontwikkeling is nog te voorzien. Volvo beweert dat er
vanaf 2020 niemand meer om het leven komt in of door een nieuwe Volvo, door
toepassing van een breed scala aan sensoren en actoren. En dat zou wel eens
kunnen uitkomen. Andere fabrikanten hebben vergelijkbare doelstellingen. Maar
zeker met een scope in 2040 kan dus gesteld worden dat het wagenpark inherent
veilig zal zijn.
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Adas systemen van Volvo (Bron: Volvo)
Een actueel zorgpunt daarbij is wel dat wij in Nederland achter dreigen te lopen op
het gebied van de implementatie van deze ADAS systemen. Dit heeft mede te
maken met de stimulering van de aankoop van kleinere auto’s ivm CO2
reductiebeleid (zie 2.2). De in de regel kleinere auto’s die daardoor worden
aangekocht beschikken minder vaak over deze ADAS systemen. Zie onder een
overzicht dat aantoont dat we op bijna alle gebieden achterlopen op het Europese
gemiddelde.

ADAS feature

Reported safety
benefit
7%

Deployment rate
EU28
2,960%

Deployment Rate
NL
2,611%

Adaptive
Headlights

2,5%

12,603%

5,479%

Obstacle and
Collision Warning
Lane Keeping
Support

20%

4,434%

3,908%

5-15%

4,216%

3,193%

Emergency Braking

7%

2,704&

3,532%

Blind Spot
Monitoring

Uitrusting van ADAS in Nederland vs Europees gemiddelde (Bron: Kyriakidis, van de
Weijer, van Arem, Happee 2015)
In 2040 scoren we echter wel 100% implementatiegraad op deze en andere
veiligheidssystemen omdat het dan verplicht is. De overheid moet kijken hoe ze op
korte termijn kan stimuleren en hoe Nederland weer voorop kan lopen, zoals we
eerder bij de implementatie van ABS wel hebben weten te bereiken. Wellicht als
onderdeel van onze ambitie om voorop te lopen op het gebied van autonoom rijden,
noem het iets breder en neem ADAS mee onder die noemer.
Een ander aspect in de ongevallenstatistieken is dat een steeds groter aandeel van
de ongevallen gebeurt met de kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsen en
voetgangers. Bij de fietsers betreft het in tegenstelling tot wat veel mensen denken
voornamelijk eenzijdige ongevallen, vaak met oudere mensen. Ook hier kan de
techniek nog veel betekenen, onderschat de technische mogelijkheden voor de
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slimme fiets niet, er zullen nog onvermoede technieken om de hoek komen voor
2040.
Disruptie 1: Mobiliteit wordt inherent veilig.

2.2 Vervuiling
Aan de milieukwaliteit van verschillende vervoermiddelen en aandrijfvormen wordt
veel politieke aandacht gegeven. De vraag is of dat op termijn, of zelfs nu al, nog
terecht is. Met verdere verbetering van emissie reducerende technieken, en de
autonome of gestimuleerde vervanging van het wagenpark wordt voorzien dat het
voor de lokale luchtkwaliteit feitelijk niet meer uitmaakt welk type voertuig wordt
ingezet. De luchtvervuilende emissie van alle voertuigen komen in de buurt van de
heersende achtergrondniveaus, en zelfs daaronder. De aandacht zal moeten
verschuiven naar andere bronnen zoals emissies door bandenslijtage, maar vooral
ander bronnen buiten de mobiliteit, de industrie, houtkachels en publieke rokers.
De werkelijke uitdaging zit bij het terugdringen van de CO2-emissies. Alhoewel er
nog veel onduidelijk is over de gevolgen van de CO2-uitstoot, voeren we wel een erg
gevaarlijk chemisch experiment uit met de atmosfeer. Men moet zich wel de vraag
stellen of de mobiele sector daarbij wel de meest effectieve is om het CO2-probleem
aan te pakken. Zeker ook in relatie tot de kostenefficiency van CO2-beperkende
maatregelen in het verkeer versus maatregelen in andere sectoren (energie
opwekking bijvoorbeeld). Zolang we, helaas, nog afhankelijk zijn van fossiele
brandstoffen voor onze totale energiebehoefte, lijkt mij de mobiele sector wel één
van de laatste sectoren om over te schakelen naar duurzame brandstoffen.
De recente stimulering van het gebruik van energiezuinige auto’s in Nederland geeft
dat eigenlijk ook aan. Een investering van 6,5 miljard Euro heeft volgens het
Centraal Planbureau geleid tot 2% minder CO2. Wetende dat de personenwagens
slechte ongeveer 10% van de totale CO2-emissie voor hun rekening nemen
besparen we daarmee zo’n 0,2% CO2. Een investering in HR ketels, zonnecellen,
isolatie of anderszins levert veel meer op. Economisch had dit bedrag overigens
beter in de onder 2.1 genoemde veiligheidssystemen kunnen worden geïnvesteerd,
de voorkomen schade door ongevallen was een veelvoud geweest van die van de
voorkomen CO2-vervuiling, plus dat het voorkomen van ongevallen ook een positief
CO2 effect kent, waarschijnlijk hoger dan 0,2%.
De echte onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen zal pas komen als we de zon
weten te kopiëren met kernfusie, of als de prijs van het toepassen van zonnecellen
nog verder gedaald is, overigens een daling die zich ook exponentieel beweegt: de
prijs/prestatie verhouding van zonnecellen zakt momenteel ongeveer een factor
twee per vier jaar. Als dat doorzet is rond 2040 niet de opwekking van energie meer
het probleem maar de opslag. Omdat duurzame energie te zijner tijd hoe dan ook
beschikbaar komt in de vorm van elektriciteit zal een belangrijke rol zijn weggelegd
voor elektrische voertuigen. Zeker in combinatie met voertuigdeelsystemen kunnen
zij in een groot aandeel van de totale transportbehoefte voldoen. Maar helaas geldt
dat niet voor het overgrote en groeiende deel van de energiebehoefte van transport,
zoals vrachtwagens, boten, vliegtuigen en touringcars. Zeker gezien de groeiende
rol van vliegverkeer (ref Bleienberg 2000) zal er een vloeibare drager van energie
beschikbaar moeten komen (bv een synthetische benzine of diesel). Vanuit dat
perspectief zou de toekomst van verbrandingsmotor wel eens veel rooskleuriger
kunnen zijn dan menigeen nu inschat.
Disruptie 2: Mobiliteit wordt inherent schoon
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2.4 Congestie
Congestie kost de maatschappij ongeveer 1% van het bruto nationaal product. Ook
hier loont het dus te investeren, in dit geval in congestie-bestrijdende maatregelen.
Omdat Nederland door haar hoge bevolkingsdichtheid ten opzichte van andere
landen relatief veel schade ondervindt hebben we altijd vooropgelopen in dynamisch
verkeersmanagement, met een indrukwekkend arsenaal aan DRIPs, bufferende
stoplichten, variabele snelheden, portalen en wegkantsystemen.
De belangrijkste verandering op dit gebied is dat steeds meer mensen geïnformeerd
zijn over de status van de weg, veelal via peer-to-peer informatie. Dat begon met
navigatiesystemen, en wordt nu doorgezet met steeds betere, volledig dekkende
verkeersinformatie en andere verkeersdiensten. De verwachting is dat er over een
aantal jaren geen auto meer te kopen is waar niet al af-fabriek is voorzien van deze
informatie, vaak gratis voor de klant, en zeer makkelijk bruikbaar. Vooral nu Apple
en Google zich in de strijd mengt om autoplatforms te bieden, wordt een verdere
versnelling van de implementatiegraad voorzien. Nog los van de losse systemen en
navigatie op telefoons, die ook steeds beter wordt.
De klassieke stelling dat verkeer dat zichzelf stuurt per definitie vastloopt is niet
meer van toepassing als het verkeer connected wordt. Een volledig dekkende
verkeersinformatie heeft twee belangrijke effecten: mensen gaan hun reistijden
aanpassen als ze de informatie gaan geloven (dit gaat erg goed gepaard met de
toegenomen flexibilisering van arbeid), en het verkeer gaat zich beter verdelen over
de beschikbare capaciteit. In dat laatste schuilt een gevaar omdat de regie hiervan
niet bij de wegbeheerder ligt. Dit leidt tot veel discussie of dit een goede zaak is of
niet, die ik eigenlijk plat wil slaan, omdat het toch gebeurt.
De nog breeduit bestaande illusie dat het verkeer en de mobiliteit nog te managen
is door de overheid is een dure. Ik zie geen toekomst voor lokale
routeplanningwebsites, talloze goedbedoelde apps, route-informatiepanelen die
verkeer tevergeefs proberen te sturen. Nog los dat ze veel geld kosten, de
innovatieve oplossingen die toch wel komen worden er alleen maar door vertraagd.
Alsof de lokale bibliotheek die toch nog in informatie wil blijven voorzien een website
gaat bouwen om de concurrentie met Google aan te gaan.
Anders gezegd: dynamisch verkeersmanagement maakt plaats voor strategisch
verkeersmanagement waar verkeerstromen gestuurd worden met het aanbieden
van capaciteit en het stellen van juridische kaders. En waar wordt gefaciliteerd met
het openbaar maken van data die het informeren van gebruikers alleen verder
verbetert. Denk aan stoplichttijden, brugopeningen, wegwerkzaamheden. Dit
versterkt de noodzaak om aan te sluiten bij internationale datastandaarden en initiatieven. Vooral bij niet-reguliere verkeerssituaties zoals evenementen en
wegwerkzaamheden zal er wederzijds belang zijn om dat mee te nemen in een
route-advies, maar alleen als de data makkelijk, centraal en tegen geringe kosten
beschikbaar is, en als het daadwerkelijk leidt tot een verbetering voor het
gemiddelde individu. In die term “gemiddelde individu” zit de crux, en ook de kans.
Service providers zijn niet geïnteresseerd in het bedienen van een enkel individu
maar in alle individuen die gebruik maken van hun diensten. En het totaal van die
gemiddelde individuen komt al heel dicht bij het maatschappelijk belang dat de
wegbeheerder nastreeft. Het conflict is niet zo groot als vaak gesteld.
Om een complex vervoersysteem efficiënt, veilig en comfortabel te maken is slim
omgaan met en delen van data van toenemend belang. Daar zijn serviceproviders
erg goed in en hier zal de feitelijke revolutie de komende jaren gaan plaatsvinden.
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Daarbij hoeft de overheid niet eens zoveel te doen dan het faciliteren en stellen van
wettelijke grenzen, maar dat laatste is een zeer complex onderwerp als het gaat
over de data. Vooral op het gebied van eigenaarschap en privacy zullen heldere
grenzen moeten worden gesteld. Die grenzen raken aan de ene kant aan de rechten
van de mens maar zullen aan de andere kant de mate van innovatie bepalen.
Nederland heeft misschien wel de mooiste wegen van de wereld. Prachtig, ruim
opgezet waterdoorlatend asfalt met hoge graad van logica en consequentie. Maar de
exponentieel toenemende intelligentie in het voertuig neemt steeds meer functies
over, goedkoper en beter. Portalen die waarschuwen voor opkomende file, variable
message signs, parkeerverwijssystemen langs de weg, het zal op den duur allemaal
uit het straatbeeld verdwijnen. Maar ook een groot deel van de wegwijzers en
verkeersborden worden overbodig en zelfs de toegevoegde waarde van
lantaarnpalen en zelfs vangrails zal steeds minder zijn. Een versobering van de weg
betekent ook dat de weg mooier kan worden aangelegd, waardoor de negatieve
impact van een nieuwe of een bestaande weg beduidend kan afnemen.
Het faciliteren van slimme voertuigen heeft ook baat bij versimpeling van de regels,
omdat die lastig in een internationale standaard zijn te gieten. De toegevoegde
waarde van variabele snelheidslimieten wordt door de voortschrijdende automotive
techniek toch al steeds beperkter en op een gegeven moment is het de complexheid
niet meer waard, als niet nu al.
De wens naar een sobere weg geldt overigens ook voor de genoemde ADASsystemen uit paragraaf 2.1, ook die gedijen het beste bij een relatief eenvoudig
wegbeeld. Een lane-change warning systeem is niet geprogrammeerd om onze
variabele spitsstroken te begrijpen. Traffic Sign Recognition begrijpt onze variabele
snelheden met onderborden niet. ADAS werkt in de toekomst dus beter, en verkeer
wordt dus veiliger door complexiteit uit de infrastructuur te halen.
Zoals al eerder gezegd hebben autonome functies in een auto niet direct een effect
op het verhogen van de veiligheid, dat zijn de ADAS systemen. Autonoom rijden zal
de komende decennia vooral plaatsvinden op plekken waar toch al geen ongevallen
plaatsvinden. Bij langzaam parkeren, in de file, op snelwegritten. Autonome
functionaliteit wordt vooral voor het extra comfort aangeschaft, en maakt autorijden
nog aantrekkelijker, wat tot meer autokilometers leidt. Niet in de laatste plaats
omdat de rijtijd voor een deel nuttig gebruikt kan worden. Overigens hebben auto’s
met autonome functies wel duurdere camera’s en radarsystemen aan boord die
ADAS nog beter laten functioneren, waardoor er wel een indirect effect is op het
gebied van veiligheid. Maar een belangrijker effect van autonome auto’s is dat ze in
de regel een grotere afstand-marge hanteren in het verkeer dan wat wij hier in
Nederland gewend zijn. Dat betekent dat het ruimtegebruik met de toename van
autonome functies zal toenemen. Anderzijds is er ook een voordeel. Wanneer de
auto het rijden in de file overneemt van de rijder (één van de eerste voorziene
autonome functies op de markt), wort de tijd productief ingevuld en zal de schade
van een voertuigverliesuur afnemen.
Disruptie 3: Verkeer wordt een zelfsturend fenomeen van goed geïnformeerde
individuen, file wordt een planbaar en vrijwillig te ondergaan fenomeen
Disruptie 4: De slimme auto gedijt het beste bij een sobere weg met versimpelde
regelgeving
Disruptie 5: De autonome leidt enerzijds tot meer autoverkeer en meer
ruimtebeslag per auto, maar anderzijds tot lagere kosten voor voertuigverliesuren
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2.5 Beschikbaarheid en ruimtebeslag
Een minder makkelijk financieel te maken aspect van mobiliteit is de
beschikbaarheid van, en het ruimtebeslag door mobiliteit. Zelfs wanneer transport
niet meer vervuilt of ongevallen veroorzaakt, en congestie minder kwalijk wordt, is
vooral in stedelijke gebieden het ruimtebeslag een beperkende factor voor de
beschikbaarheid van mobiliteit. Buiten de stedelijke gebieden speelt vooral de
steeds moeilijkere aansluiting van het buitengebied door openbaar vervoer.
Daarnaast dient de maatschappij de sociale aansluiting van kwetsbare groepen te
waarborgen, wat onder druk kan staan in een neiging naar individualisering van
vervoer.
Ook hier zullen op ICT en data gebaseerde diensten zorgen voor een disruptieve
omwenteling door vraag en aanbod van vervoer beter op elkaar aan te laten sluiten.
Voorbeelden daarvan zijn Blablacar, Snappcar en Uber. Maar ook binnen de
traditionele vervoersconcepten zie je veel innovatie in deze hoek. Deze diensten
passen vaak niet op bestaande wetgeving. Zie de kwestie taxiwet tegenover Uber,
die de doelstellingen achter de taxiwet succesvol op een andere manier benadert.
Maar de klanttevredenheid en het enorme verbeterpotentieel om minder auto’s en
meer passagiers per auto te bereiken is groot bij deze diensten.
Mijns inziens gaan discussies over meerijddiensten als Uber niet zozeer over
verandering van taxidiensten, maar over een wereld met nieuwe
arbeidsverhoudingen. Waar door verdergaande automatisering en toename van
productiviteit de gemiddelde werkweek significant afneemt. Teruggrijpend op de
biologische behoefte om iets meer dan een uur per dag mobiel te zijn, verwacht ik
dat er op termijn daardoor bijna onbeperkte rijcapaciteit beschikbaar komt. Dat is
nu al merkbaar bij burgerinitiatieven voor lokaal vervoer, waar de lijst vrijwilligers
vaak groter is dan de behoefte aan chauffeurs.
Een dienst die deze gratis capaciteit kan mobiliseren zal een groot deel van de
mobiliteit verzorgen. Met het potentieel om goedkoper vervoer aan te bieden dan
met eigen auto of openbaar vervoer. Passend op de trend van autobezit naar
autogebruik.
Een van de redenen dat ik denk dat deze diensten een grote rol spelen in de
mobiliteit van de toekomst zullen nemen zijn de kosten voor de maatschappij,
vergeleken met andere modaliteiten. De onderstaande figuur toont de kosten per
reizigerskilometer, gebaseerd op een recent rapport van CE Delft en de VU. Hierin
zijn alle directe en indirecte kosten voor de overheid meegenomen, dus inclusief de
externe kosten die het gevolg zijn van het gebruik van mobiliteit. Zo zijn
bijvoorbeeld zelfs de lagere medische kosten voor de maatschappij door fietsen ook
meegenomen.
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Governmental cost of mobility
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Overheidskosten van Mobiliteit, CE Delft, VU, 2014
De meest disruptieve conclusie van deze sheet is dat, door de bovengenoemde
verlaging van externe kosten van mobiliteit door inherente veilige en schone
voertuigen, de auto nu al een cash-positieve modaliteit is voor de overheid. Dat wil
zeggen dat de belastingen die worden betaald door berijders de investeringen in
infrastructuur en externe kosten meer dan compenseren. De waarde van individuele
automobiliteit is blijkbaar groot genoeg om de rijder alle kosten zelf te laten
compenseren. Als enige modaliteit.
Dat betekent op zich een disruptie. Mobiliteit via vraag-aanbod diensten kan
georganiseerd worden in een budget-neutrale manier, met een oplossing voor de
sociale aansluiting in buitengebieden en voor kwetsbare reizigersgroepen. Voor deur
tot deur vervoer zal de auto nog meer dan nu onverslaanbaar blijken. De overheid
zou op zoek moeten gaan naar een regulering van het meerijden, met naar mijn
oordeel wel een bepaalde mate van compensatie voor kosten die naar aanleiding
van de taxiwet zijn gemaakt.
Voor stedelijke mobiliteit kan een dergelijke meerijddienst ook werken. In de
praktijk rijden er meer passagiers per auto in een taxi dan in een personenwagen,
en het scheelt parkeerproblemen. Toch blijft de ruimte in de stad beperkt. De
goedkoopste modaliteit voor stadsvervoer is na de auto de fiets, hoewel niet gratis
voor de overheid. De aanleg van fietspaden en de maatschappelijke schade van
ongevallen speelt daar mee. De fiets dient gestimuleerd te worden, net als lopen,
vooral omdat hij ook bijdraagt aan een betere beleving van de stad. Het centrum
van een stad moet dienen voor dát waar mensen voor naar een stad komen. De
stad moet het ontmoeten faciliteren, niet het transport. Afhankelijk van de grootte
van de stad zullen andere vormen van collectief openbaar vervoer moeten worden
aangeboden van bussen voor steden. Daar zie ik wel ruimte voor een volledig
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autonoom voertuigconcept, weliswaar op een grotendeels gereserveerde
infrastructuur.
Bovenstaande tabel maakt wel duidelijk dat openbaar vervoer buiten de steden een
steeds moeilijkere business case kent, maar alle eerdere disrupties kennende is het
de vraag hoe erg dit is. Een specifieke groep met OV behoefte die vaak genoemd
wordt zijn studenten voor wie, zelfs als zij in het buitengebied wonen, de school of
universiteit bereikbaar moet zijn. Maar ook die zouden met deelauto’s en ridesharing apps goedkoper hun weg kunnen vinden. Innovatie ontstaat vanuit een
behoefte. Zolang wij een OV jaarkaart kennen zal de nieuwe Uber niet in Nederland
worden uitgevonden.
Voor langere afstand zal de trein een geduchte concurrent krijgen in de auto met
autonome functies, die het rijden op de snelweg overneemt. In tegenstelling tot de
volledig autonome auto’s gaan die al binnen 5-10 jaar op de markt verschijnen. Als
mensen kunnen werken tijdens het rijden valt een belangrijk argument voor
treinreizen weg. Vooral de structureel dure kosten voor de trein-infra zal deze
modaliteit onder druk zetten. In Duitsland en Frankrijk is bijvoorbeeld al besloten
ook stad naar stad vervoer toe te staan door touringcars, wat in Nederland nog niet
mag. Theoretisch (en laten we het daar bij laten) is het zelfs miljarden Euro’s
goedkoper en beter om het spoor te vervangen door een doelgroepstrook van asfalt
en de treindienst over te laten nemen door busvervoer.

(bron: TU Eindhoven)
Voor de nog langere afstand wordt vliegen steeds belangrijker. Zeker als een
oplossing is gevonden voor een duurzame brandstof, zal de doorgaande trend in
reissnelheid die wordt gefaciliteerd door vliegen niet te stoppen blijken, zie
onderstaande figuur (Bleienberg 2014).
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Gemiddeld snelheid van transport (Bron: Bleienberg 2014)

Disruptie 6: Vraag-aanbod diensten zullen vervoer drastisch gaan verbeteren
Disruptie 7: Openbaar vervoer trekt zich terug naar de steden.

3 Spiegeling aan de scenario’s uit “Megacities on the move”
Hierboven zijn een aantal disrupties genoemd die de komende tijd gaan
plaatsvinden en het transport in 2040 volledig gaan veranderen. Op een rij:
Disruptie 1: Mobiliteit wordt inherent veilig.
Disruptie 2: Mobiliteit wordt inherent schoon
Disruptie 3:
Verkeer wordt een zelfsturend fenomeen van goed geïnformeerde
individuen, file wordt een planbaar en vrijwillig te ondergaan
fenomeen
Disruptie 4: De slimme auto gedijt het beste bij een sobere weg met versimpelde
regelgeving
Disruptie 5:
De autonome leidt enerzijds meer tot autoverkeer en meer
ruimtebeslag per auto, maar anderzijds tot lagere kosten voor
voertuigverliesuren
Disruptie 6: Vraag-aanbod diensten zullen vervoer drastisch gaan verbeteren
Disruptie 7: Openbaar vervoer trekt zich terug naar de steden.
De correctheid en/of de snelheid van implementatie van bovenstaande
toekomstvisie is erg afhankelijk van veel zaken, waaronder aspecten zoals
uitgewerkt in de scenario’s uit de studie “Megacities on the move”. Op verzoek van
de opdrachtgever van dit essay heb ik de bovenstaande visie daarom tot gespiegeld
aan twee scenario’s te weten:
Schets 1: Planned-opolis, top-down, energie schaarste
Schets 2: Communi-city, bottom-up, alternatieve duurzame energie
waarbij schets 1 het minst en schets 2 erg nauw aansluit bij de beschreven visie.
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3.1 Schets 1: Planned-opolis
In planned-opolis is nog geen alternatief gevonden voor de fossiele brandstoffen die
daarmee een schaars goed is geworden. Energie is erg duur waardoor de meeste
mensen toegewezen zijn op een strak geregeld stadsvervoer. De bovenstaande
argumenten voor het vrijlaten van vervoer aan service providers werkt niet omdat
deze alleen de voor hen winstgevende deel van de bevolking zou voorzien van
transport. Omdat dit tot uitsluiting van kwetsbare groepen leidde is de regie weer
teruggenomen door de overheid. Efficiency was niet de reden, want door hoge
belastingen op energie hadden de serviceproviders wel een zeer efficiënte vloot van
voertuigen in gebruik. Maar de voorziene wereld van overvloed is niet uitgekomen,
en met schaarste aan financiële bronnen is ook de exponentiele ontwikkeling van
technische mogelijkheden vertraagd en hier en daar zelfs tot stilstand gekomen.
Hoewel minder dan voorheen, maken voertuigen nog steeds ongelukken en
vervuilen ze nog, wat tot limitering van het aantal toegestane verplaatsingen heeft
geleid.
Vervoersysteem
Primair wordt de vervoersbehoefte ingevuld met openbaar vervoer met zuinige
bussen, in grotere steden ook trams (boven de 300.000 inwoners) of metro (boven
de 600.000 inwoners). Die bussen gebruiken vrije busbanen. De auto mag daar
gebruik van maken met 3 of meer inzittenden, omdat meerijden wordt
gestimuleerd. De auto wordt in de stad weinig gebruikt, en waar hij al rijdt dan is
dat vaak in een autodeelsysteem of via een meerijddienst. Die diensten verzorgen
vooral de verbinding naar OV knooppunten, of vult de OV dienst aan in daluren. Op
die tijden mag de auto ook gebruik maken van de vrije busbanen met slechts 2
inzittenden. Fietsen, veelal elektrisch, en lopen wordt gefaciliteerd met menige
overkapping, al dan niet natuurlijk aangelegd, en vrije banen waar na het
terugdringen van de automobiliteit ruimte voor is ontstaan.
Tussen steden rijden treinen met grote regelmaat. Schepen zorgen voor
bulktransport naar grootschalige energiecentrales en productiefaciliteiten, de
binnenvaart is qua CO2-emissie immers niet te verslaan.

Vervoersprestaties
De mens is totaal zo’n 50 minuten per dag mobiel, daarnaast is hij gemiddeld ruim
een kwartier “virtueel” op reis, gebruik makend van vergevorderde Virtual Reality
technieken. Deels is dat door mee te reizen met een kennis die zich in een andere
stad begeeft, deels met nieuwe virtuele reisdiensten. Deze techniek heeft zich
bewezen als enige middel om, naast echte mobiliteit, te voldoen aan de biologische
neiging van mensen om mobiel te zijn.
Vliegen is erg duur geworden en daardoor gedaald in populariteit, het verzorgt
gemiddeld minder dan 5% van het totaal aantal reizigerskilometers. Van alle
modaliteiten is het openbaar vervoer de meest populaire, dat verzorgt 30% van de
totale vervoersbehoefte in kilometers, in de stad zelfs meer dan 60%, door een
groot geregeld aanbod van grote en kleine eenheden. Daarnaast is de elektrische
fiets, de conventionele fiets en lopen binnen de stad de beste optie, in kilometers
totaal zo’n 10-15% van de kilometers maar in tijd wordt het een van de meest
gebruikte modaliteiten. Boten, veelal elektrisch aangedreven, zorgen vooral in de
floating cities en de vele andere aan water gelegen steden voor een 5% van de
vervoersprestatie.
De auto zorgt voor het overige deel, vooral met leenauto’s en meerijddiensten.
Slechts weinigen bezitten een auto in de stad.
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Het weinige en relatief langzame verkeer is zowel voor recreatieve doeleinden als
woon-werk, er wordt veel thuisgewerkt om kosten en energie te besparen. De vrij
tijd wordt voor een relatief groot deel in de directe omgeving doorgebracht, die daar
ook op is afgestemd met nieuwe ontmoetingsfuncties die centraal worden gesteld in
een stad.

3.2 Schets 2: Communi-city
Er is een duurzame vorm van energie gevonden en een breed aanbod van
vervoersmodaliteiten is beschikbaar. De limiterende factor is de beschikbare ruimte.
Wat dat betreft is de stad wat weg-geëvolueerd van haar primaire doelstelling en is
de levensruimte te beperkt. Maar vanuit het gezicht van mobiliteit kan iedereen in
vrijheid genieten van 1u06m aan biologische drang tot mobiel zijn.
Vervoersysteem
Het vervoerssysteem is voornamelijk ingericht voor individueel vervoer, in tal van
modaliteiten. Alleen de luchtvaart en de verbindingen van stad naar stad gebeurt
collectief, maar wel via een beter vraag-aanbod systeem. Bij te weinig vraag vliegen
er minder vliegtuigen en rijden er minder bussen. Stad-stadvervoer wordt voor een
groot deel overgenomen door touringcars, die voor een zeer lage prijs diensten
onderhouden. Alleen van grote steden naar grote steden die maximaal enkele
honderden meters uiteen liggen rijden treinen tot aan de rand van de stad, maar
meer uit historische investering dan vanuit een geïsoleerde business case.
Vanuit het centrum bekeken krijgen lopen, fietsen, auto’s, touringcars, treinen en
vliegtuigen prioriteit. De infrastructuur is sober ingericht, er zijn geen separate busstroken, het verkeer regelt zichzelf. Meerijddiensten in allerlei vormen zorgen voor
een vrij georganiseerd hop-on-hop-of vervoer.
Watertransport beperkt zich tot toeristische functies, de business case voor de
binnenvaart van goederen is verdwenen door de focus op lokale productie.
Brandstof is volledig duurzaam geproduceerd en goedkoop beschikbaar. Met deze
synthetische brandstof kan emissievrij gereden en gevlogen worden. Toch zie je nog
menig elektrische auto, vooral omdat de kilometerprijs nog goedkoper is.
Stedelingen bezitten nauwelijks zelf een auto, maar maken er heel veel gebruik van
via car-sharing platforms, huurauto’s, of meerijddiensten.

Vervoersprestaties
De meeste kilometers worden afgelegd met het vliegtuig, bijna 50%, of zo’n 15 tot
20.000 kilometer per jaar, dicht gevolgd door de auto. Binnen de stad rijdt iedereen
met een vraag-aanbod meerijdsysteem, de meeste auto’s zijn privébezit, maar
worden gedeeld. Er wordt beperkt gelopen en gefietst, totaal zo’n 2-3% van de
kilometers. Er is beperkt openbaar vervoer aanwezig, alleen daar waar de beperkte
ruimte vraagt om meer capaciteit dan de individuele voertuigen kunnen leveren. In
totaal zijn OV systemen verantwoordelijk voor 5% van het aantal kilometers (bus in
steden boven 300.000 inwoners, tram <700.000, Metro >1M inwoners). De kosten
van OV voor de overheid zijn fors vergeleken bij alle zichzelf betalende individuele
vervoerswijzen. Dat maakt de echt drukke stad relatief duur en remt de extreme
groei van stedelijke gebieden, ook vanwege de goedkopere energie en goedkoper
voedsel in de minder bebouwde gebieden, daar is immers ook makkelijker en
goedkoper voedsel en brandstof te produceren.
De rol van de trein in het aantal kilometers is zowat helemaal uitgespeelt.
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Er wordt veel gereisd, vooral recreatief. Mensen willen voor hun vrije tijd graag de
drukke stad uit. Werk is zeer flexibel ingericht, wordt voor een groot deel thuis of op
shared space plekken in en buiten de stad gedaan.
4 Slotwoord
Het definiëren van beleid in een sneller veranderende omgeving vraagt een andere
rol van de overheid. In lijn met alle disrupties in andere industrieën ontstaan steeds
meer diensten met potentieel veel toegevoegde waarde voor mobiliteit. En dat gaat
onafhankelijk van, of zelfs ondanks bemoeienis van de overheid. Voorbeelden zijn
diensten als Snappcar en Uber, de volledig dekkende verkeersinformatie van
TomTom, de multimodale routeplanner van Google, Waze, maar ook bijvoorbeeld
Twitter dat steeds meer gebruikt wordt als bron voor verkeersinformatie. Allemaal
niet ontstaan vanuit een groter idee van de wegbeheerder.
Het exponentiele tijdperk vraagt steeds meer om een flexibele opstelling, iets wat
tekenend is voor een exponentieel veranderende tijd. Je weet niet hoe iets
verandert, alleen dat het verandert. Flexibilisering op het gebed van wetgeving,
maar bijvoorbeeld ook in de infrastructuur, zelfs bij de aanleg van snelwegen. De
inflexibiliteit die de gescheiden ringweg van Eindhoven kent door de splitsing in
lokaal en transit verkeer breekt daar nu al op, mijns inziens een gigantische
historische fout. Bouw zoveel mogelijk inherente flexibiliteit in de infrastructuur. Een
soberder maar vooral ook fraaier wegenbeeld met een faciliterende in plaats van
controlerende overheid.
Maar of, en zo welke disruptie ook daadwerkelijk zal toeslaan: als het gebeurt zal de
impact sneller komen dan men verwacht. Want net als gebleken is bij de directies
van de encyclopedie-uitgever, de typemachinefabrikant, de fotorolletjesproducent,
het reisbureau en de videotheek, is lineair vooruit denken erg gevaarlijk. Het heeft
koning Shirham een hele hoop rijst gekost.
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Marga Hoek
Marga Hoek (1965) is boegbeeld voor duurzaam
ondernemerschap. Als voormalig CEO, directielid,
bestuurder en sinds 2010 algemeen directeur van De
Groene Zaak maakt ze zich dagelijks sterk voor een
versnelde verduurzaming van de economie.
Dag in dag uit streeft Hoek – in toenemende mate ook
internationaal – naar verbinding, synergie en co-creatie
tussen de verschillende werelden van bedrijfsleven,
politiek en wetenschap. In 2012 was ze in samenwerking met de overheid initiator
van wetenschapsnetwerk Het Groene Brein, waarvan ze inmiddels
bestuursvoorzitter is.
Met Zakendoen in de Nieuwe Economie maakte Hoek haar debuut als auteur. Het
werd prompt verkozen tot Managementboek van het Jaar 2014. In het najaar van
2015 komt de internationale editie, New Economy Business, in onder meer de
Verenigde Staten op de markt. Begin juni kwam een onderwijseditie Zakendoen in
de Nieuwe Economie Next Gen voor het beroepsonderwijs op de markt.
Hoofdpunt essay
Het is mijn overtuiging, dat in 2040 een andere economische orde geldt dan
vandaag. Een orde waarin waardecreatie op zowel de financiële, ecologische als
sociale activa van onze economie centraal staat. In zo’n economie draait het niet
langer om less bad of het consolideren van een 0-stand, maar onze economie
creëert onderaan de streep nieuwe waarde: een plus.
Dat vertrekpunt is van essentieel belang als we nadenken over de fysieke ruimte
waarin we over 25 jaar wonen, leven, werken en reizen. Het schept een context die
telkens tot waardecreatie oproept. Waar onze reis van a naar b vandaag een bron is
van sociale devaluatie (we verliezen en verdoen onze tijd), ecologische kaalslag
(milieuvervuiling) en financiële afbraak (reistijd is in meerdere opzichten een
kostenpost), dwingt de economie van morgen ons te denken in opbrengsten, niet in
kosten. Ons reizen, maar ook ons wonen en werken, worden drivers van waarde,
van welvaart.
Enerzijds is dat noodgedwongen. We moeten wel, willen we onze wereld leefbaar
houden voor onze en volgende generaties. Anderzijds liggen er ook geweldige
mogelijkheden om onze wereld en het verdienmodel waarmee we die wereld
draaiende houden mooier, beter en duurzamer te maken.

E-mail danielle.bosscher@degroenezaak.com
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Economie van waarde

Een schets van wonen, leven, werken en reizen
in het Nederland van 2040
Een schets van wonen, leven en werken in 2040
In een vergeten bureaula op m’n studeerkamer vond ik een tijdschrift uit 2015. Een
serieuze titel van destijds, maar toen ik begon te bladeren en het publieke debat
van 25 jaar geleden op me liet inwerken, was er meer verbazing dan melancholie.
Blijkbaar was 2015 een jaar van verandering, want overal trof ik het woord
‘transitie’ aan. Iedereen was zoekende naar een nieuwe wereld, maar hoe die eruit
moest zien? Ik lees analyses over enerzijds de ecologische voordelen van
verduurzaming en anderzijds de kosten ervan. Hoezo die tegenstelling? Ook lees
een opiniërend artikel over hoe bedrijven wel maatschappelijk verantwoord moeten
ondernemen, maar dat ze toch ook winst moeten maken. Ook dat volg ik niet. Sinds
wanneer staat winst tegenover maatschappelijke verantwoordelijkheid? En over wat
voor winst hebben we het dan?
Eerlijk is eerlijk. Als ik terugdenk aan de afgelopen vijfentwintig jaar viel het ook
niet mee om van allerlei veronderstellingen vanuit het verleden los te komen. Ik zag
de oudere generatie onophoudelijk worstelen met de fictie in de tegenstelling tussen
financiële waarde aan de ene kant en ecologische en sociale waarde aan de andere
kant. Want uiteindelijk kwam het daar telkens op neer. Ook in dat vergeelde
magazine.
Onder druk van alarmerende studies over ons klimaat, grondstoffen en sociale
ongerechtigheid ontstond in het begin van de 21e eeuw al wel geleidelijk het besef
dat ons begrip van economie te smal was. Ook stelden we vast hoe de focus op
financiële waardecreatie de wereldeconomie keer op keer had verlamd. Het
perspectief van de wereldwijde bevolkingsgroei tot 9 miljard24 vandaag en de
bijhorende toename van energie- en grondstoffenconsumptie, droeg bij aan een
verhoogd urgentiebesef.
Maar veel te lang werd in het debat hierover aan die krappe definitie van economie
vastgehouden. Veel duurzame initiatieven vonden daarom lang geen vruchtbare
bodem. Het economische fundament eronder was gebaseerd op oude conventies,
gedateerde denklijnen en korte termijngewin. Veel verder dan het beperken van de
schade, het reduceren van kapitaalvernietiging, ging het daarom niet.
Omslag
Toch geldt vandaag een heel andere economische orde dan in 2015. Dat is een orde
van waardecreatie op zowel de financiële, ecologische als sociale activa van onze
economie. Het draait niet langer om less bad of het consolideren van een 0-stand,
maar onze economie creëert onderaan de streep een plus.
Twee grote, wereldwijde ontwikkelingen hebben die omslag mogelijk gemaakt:
digitalisering en globalisering. De combinatie van die twee leidde ertoe dat
economieën met elkaar verweven zijn geraakt. Netwerken gingen interacteren met
netwerken en geografische grenzen verloren hun betekenis. De wereld werd steeds
overzichtelijker en transparanter, verbindingen ontstonden via allerlei kanalen en de
24
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ongekende en wereldwijde toegankelijkheid van informatie, op allerlei niveaus,
faciliteerde een vloeibare, socio-economische infrastructuur. Een geweldige
ontwikkeling die duidelijk maakte dat onze manier van (samen)leven, leren, werken,
ondernemen en reguleren in hoge mate verkokerd was. En hoe zeer verbinding
tussen sectoren, schalen en domeinen het antwoord gaf aan de grote vragen waar
we in het begin van de 21e eeuw geen raad mee wisten.
Een klassiek voorbeeld daarvan is onze energiehuishouding. Circulaire
productietechnieken zijn in de eerste helft van de 21e eeuw zoveel efficiënter
geworden en het opwekken en opslaan25 van hernieuwbare energie zoveel
geavanceerder, dat een groeiend aantal bedrijven vandaag niet langer
energievrager is, maar energieleverancier. Net zoals consumenten, verenigd in het
geheel van hun community, energieleveranciers zijn in plaats van -consumenten. Zo
hadden we er nooit naar gekeken. De verbinding die was ontstaan, gaf ons het
overzicht om oude uitdagingen vanuit een holistisch perspectief aan te gaan.
Die economische verschuiving heeft ons dagelijks leven enorm veranderd. De socioeconomische, transformerende ontwikkelingen - zoals de globalisering,
connectedness en digitalisering van zojuist, kleurden het wonen en leven, werken
en reizen tot op de dag van vandaag. Welkom in 2040. Welkom in de economie van
waarde.
Wonen en leven – value cycle of living
Waar tot in de eerste decennia van de 21e eeuw de inrichting van de persoonlijke
leefomgeving en de verhouding daarvan ten opzichte van werk en
vrijetijdsbesteding, primair verbonden was aan tijd en plaats, wordt die nu gedreven
door waarden als ruimte, gezondheid, vrijheid en relaties. Leef- en werkomgeving
zijn geïntegreerd, net als werktijd en vrije tijd.
In onze waardengedreven samenleving speelt asset sharing een belangrijke rol.
Producten en diensten worden gekozen op basis van hun prestatie, hun
‘waardetoevoeging’. Eigendom heeft steeds minder betekenis. Delen van auto’s en
andere vervoermiddelen was al jaren gemeengoed, net als het verhuren van je
woning aan vakantiegangers als je van huis bent. De sharing economy raakt
vandaag ook onze manier van wonen.26 We zien anno 2040 steeds vaker
woonconcepten ontstaan waarbij een individu een slaapkamer gebruikt, als
onderdeel van een groter complex met gemeenschappelijke en hoogwaardige
keukens, werkplekken en recreatie-faciliteiten.27
Deze wooncomplexen zijn verbonden met hun omgeving. Ze hebben een functie
voor de bewoner - een dak boven het hoofd, een plek van rust, vermaak en
huiselijkheid - maar maken vooral onderdeel uit van een value cycle of living.
Woningen hebben, dienstbaar daaraan, hun passieve rol van weleer vervangen voor
een actieve, ze zijn actoren van waardecreatie. Ze integreren en participeren in de
natuur en sociale structuur en creëren waarde op ecologisch, sociaal én financieel
vlak. Huizen produceren door vergevorderde energie-efficiency en de massale
doorbraak van hernieuwbare energie bijvoorbeeld meer energie dan ze verbruiken.
25

Dimberu, Peniel M. (2014), New Hybrid Solar Cell Battery Takes Aim at
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Ferro, Shaunacy (2015), Major Design Trends Shaping City Life In 2015,
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Verticale tuinen maken optimaal gebruik van de ruimte die er niet is. Ze dragen bij
aan een gezond klimaat, maar reduceren ook het energieverbruik van woningen28.
De gemiddelde woning is door de groeiende bevolkingstoename en verstedelijking
kleiner en functiegerichter geworden. Z’n compacte woning doet de gebruiker
zoeken naar nieuwe plekken om te socializen en te eten. Restaurants fungeren als
woonkamer-om-de-hoek.29 De scheidslijnen tussen de publieke en private ruimte
zijn veel minder vanzelfsprekend en vooral minder relevant dan voorheen, omdat
allerlei vormen van tijdsbesteding dwars dor elkaar lopen. Diverse vormen van
gemeenschap zijn dan ook gebaseerd op gedeelde activiteiten, gemeenschappelijke
werkruimten en een fijnmaziger begrip van wat publieke en wat private omgeving
is.
Van een context waarin een individu de ene dag als werknemer en de andere dag
als toerist uit bed stapt, is het individu vandaag flexibel. Hij wil zich niet door tijd en
plaats laten belemmeren in de invulling van z’n persoonlijke leven en werktaken.
Dat weerspiegelt zich in de infrastructuur. Z’n directe leefomgeving moet immers
beantwoorden aan die verschillende behoeften. Kantoren, woonwijken en
ontspanningslocaties vinden we dichtbij elkaar in sterk gemêleerde en veelkleurige
steden en stadsdelen.
De herwaardering van de lokale omgeving gaat hand in hand met een nadrukkelijke
focus op de kwaliteit van leven erbinnen. Ruimte, esthetiek, gezondheid en sfeer
zijn geen randvoorwaarden meer, maar primaire vereisten voor het nieuwe leven en
werken.
Werken – productiviteit is prioriteit
De toename van de wereldbevolking heeft de wereldwijde behoefte aan voedsel,
grondstoffen en producten fors doen groeien. Dat leidt tot een compromisloze focus
op productiviteit en waarde. De businesscase van de economie heeft een
transformatie doorgemaakt. Alles wat geen waarde creëert, wordt weggesneden.
Niet-productieve uren, als gevolg van files bijvoorbeeld, zien we als absolute
waardedevaluatie.
De locatie en het tijdstip waarop werk wordt uitgevoerd, is ondergeschikt aan die
productiviteit. Big data is in dit kader een factor van essentiële waarde. Waar de
opkomst van het fenomeen van deze geavanceerde datacombinaties publieke huiver
teweeg bracht, is in 2040 – nu vrijwel de gehele wereldbevolking toegang heeft tot
internet30 – duidelijk dat big data op allerlei terreinen waarde creëert.
Sterker, slim gebruik van big data is de sleutel tot succes voor individuele bedrijven
in vrijwel iedere sector. Gedetailleerde en (zo goed als) real time informatie is een
bepalende driver voor strategie, innovatie, dagelijkse besluitvorming en
competitiviteit. Realtime gegevens over het gebruik van product x bijvoorbeeld
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fungeren als input voor de ontwikkeling van product y; een revolutionaire
transformatie van innovatie.31
Big data heeft ook in de publieke sector revolutionaire gevolgen gehad. Waar het
voor marketeers in de private sector al veel langer gemeengoed is verschillende
bevolkingsgroepen verschillend te benaderen, zien we in 2040 hetzelfde gebeuren in
de publieke sector. Het vroegere mantra dat voorschreef dat elke burger gelijk
behandeld moet worden, heeft z’n zeggingskracht verloren. (Semi)overheden en
publieke organisaties kunnen met behulp van zeer gedetailleerde en specifieke
segmentaties hun inwoners op maat bedienen.32
Mobiele werknemers
Werknemers vinden hun werkomgeving in of nabij hun woning. Daarbij is die
werkomgeving ondergeschikt aan de werknemer en z’n taken. Thuiswerken om
maar niet vast te staan in het verkeer, blijkt niet houdbaar. Werknemers werken
thuis, in een gedeelde kantooromgeving, in de auto of in de buitenlucht omdat die
omgeving beantwoordt aan hun behoefte op dat moment, zoals concentratie, rust of
juist interactie en dynamiek. Locatie en het 9-tot-5-kader spelen daarbij geen rol
meer. Een mobiele werknemer is in dat perspectief dus niet alleen iemand die naar
z’n werk kan gaan en zich via internet toegang verschaft tot informatie en andere
mensen. Hij kan altijd, overal en met wat voor device dan ook z’n taken uitvoeren.33
Die ontwikkeling gumt het onderscheid tussen privé en werk steeds verder uit.
Collega’s worden als gevolg daarvan een belangrijker onderdeel van de persoonlijke
communities van mensen.
De sociale interacties via online platforms versterken die communities. De sterk op
de consument georiënteerde netwerken als Facebook, Foursquare en Twitter,
leidden al in het tweede decennium van de 21e eeuw tot meer business
georiënteerde tegenhangers als Jiva, Jammer en Chatter. Deze zakelijke varianten
bouwen voort op veel van de waarden die de consumentenplatforms voorstaan.34 Ze
bouwen communities, zijn open en transparant en stimuleren mededeelzaamheid als
het aankomt op ideeën en informatie. De sharing economy doet zich anders gezegd
gelden in de zakelijke omgeving en leidt tot allerlei gemigreerde vormen van
samenwerking.
Netwerkwerken
De waardegedreven economie weerspiegelt zich op de werkvloer, in hoeverre je
daarvan nog kunt spreken. Werknemers, waar ook in de organisaties voeren hun
taken niet uit omdat hun functieomschrijving dat vertelt, maar op basis van hun
toegevoegde waarde; daarin zijn ze vele malen autonomer. Bedrijven zijn
nadrukkelijk horizontaal ingericht, functies en titels wijken voor rollen.
Het feit dat de werkomgeving van een individu in 2040 in hoge mate is geïntegreerd
met z’n privéleven, vraagt van organisaties een werkomgeving die daarop is
aangepast. Werk verplaatst zich niet noodzakelijkerwijs naar de randen van de stad,
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en voor ontspanning in de natuur hoef je de stad niet uit. Stedelijke infrastructuur is
daar dienstbaar aan.
Omdat kapitaal en arbeid steeds mobieler zijn, is de economie veel meer ‘footloose’ dan dertig jaar
geleden. Dat betekent dat de kwaliteit van steden en de verbindingen tussen steden belangrijker zijn
dan ooit. Een succesvolle stad kan hooggekwalificeerde productie aantrekken en lange tijd
vasthouden, terwijl andere steden daar niet in slagen. De combinatie van taken en steden is
cruciaal.35
Reizen – het einde van reistijd
Mobiliteit is anno 2040 geen doel op zich, maar dienstbaar aan de functies en de
waarden die een reiziger verlangt: productiviteit, ontspanning of ontmoeting. Een
werknemer wil in essentie niet van zijn huis naar kantoor, hij wil z’n werktaken
kunnen uitvoeren in een omgeving die op dat moment passend is. Waarom zou zijn
reis daar geen onderdeel van kunnen zijn? En een individu hoeft niet zo nodig van
z’n huis naar het strand; hij wil ontspannen in de zon. Waarom zou hij dan ver
moeten reizen?
De focus op het doel achter de reis, maakt mobiliteit in 2040 hoogstpersoonlijk. Niet
omdat iedereen een eigen, persoonlijk voertuig rijdt, maar omdat iedereen z’n eigen
reiswijze en –patronen kan samenstellen op een manier die tegemoet komt aan de
concrete wensen van het individu op dat moment. Mobiliteitsaanbieders profiteren
hierin bij uitstek van de integratie van de fysieke en de digitale werkelijkheid. De
verschuiving van vervoermiddelen en –methoden an sich, naar waarden als
functionaliteit en gemak openen de markt voor mobility services,36 aangeboden door
partijen die toegang hebben tot grote stromen data, daar analyses op loslaten en er
relevante informatie van maken. Deze partijen creëren de volautomatische, slimme
en connected reisplanners van het individu anno 2040.
Deze reisplanners voorzien in een reisbehoefte die beantwoord aan de vraag van het
individu. Wil hij z’n reis gebruiken om productief te zijn, te ontspannen of juist om
anderen te ontmoeten? Of zoekt hij een mix van beide? Op basis daarvan kiest hij
uit een reis per openbaar vervoer of een persoonlijk voertuig. Denk aan snelle,
elektronische fietsen of scooters die gebruik maken van overdekte fast lanes in de
steden, aan kleine, maar hoogfrequente people movers die op afroep beschikbaar
zijn37 of aan ruimtelijke, zelfrijdende voertuigen waarin je kunt werken, ontspannen
of lunchen.
Daarin vindt de focus op productiviteit ook z’n weerslag op onze manier van reizen
en de inrichting van onze infrastructuur. ‘Reistijd’ moet bijvoorbeeld sociale waarde
toevoegen en ruimtegebruik is altijd meervoudig. Geluiddempende of
zichtbelemmerende schermen bijvoorbeeld, hebben nooit alleen die functie. Ze
genereren elektriciteit door implementatie van zonnecellen of integreren in de
natuur en creëren ecologische waarde.
Eigendom van voertuigen is in de urbane omgeving zeldzaam. Immers, een auto of
ander voertuig in eigen bezit voegt geen waarde toe waar ‘ie stilstaat. Individuen
maken gebruik van pay-per-drive-voertuigen. Je hoeft niet overigens niet op zoek
naar een geparkeerd voertuig; het rijdt zichzelf voor.
35

Ter Weel, Bas, Van der Horst, Albert, Gerlauff, George (2010), ‘The
Netherlands of 2040’, Centraal Planbureau
36
Rabobank (2014), ‘Big Data & Automotive’
37
Connekt (2006), Openbaar vervoer, blik op innovatieve concepten
Pagina 74 van 127

RWS ONGECLASSIFICEERD | | Essaybundel RWS Imagine!| 13 juli 2015

Aanbieders van openbaar vervoer, maar ook vervoershubs zoals treinstations,
spelen in op de waarden-gedreven reiziger. Ze grijpen big data-mogelijkheden aan
om snel en adequaat in te spelen op reisbehoeften, onderhoud pijnloos in te
regelen38 en gebruikers informatie op maat te verschaffen. Hoge snelheidslijnen –
met snelheden tot 500 kilometer per uur39 – die urbane gebieden met elkaar
verbinden en naadloos aansluiten op lokale (openbare) vervoermogelijkheden,
maken de trein het steeds betere alternatief voor de auto en binnenlandse vluchten.
Mobiliteit als concept is kortom onderworpen aan het paradigma van waardecreatie.
Het zwaartepunt van ‘reizen’ is niet langer de beweging van a naar b. Reizen gaat
niet in essentie niet om waar je naar toe moet, maar om hoe je mobiliteit waarde
toevoegt.
De nieuwe wereld
In gedachten heb ik het magazine uit 2015 verder doorgebladerd. Ik sla het dicht en
leg het terug op de waarschijnlijk allang vergeten plek. Terugkijkend denk ik dat er
in 2015 en in de jaren daarna meer is gebeurd dan we toen voor mogelijk hielden.
En aan die onmogelijke vraag naar een betere wereld hebben we willen en ook
kunnen beantwoorden. Ik hoop dat mijn kinderen en kleinkinderen, straks in 2065
hetzelfde over deze generatie zullen zeggen. Want, net als in 2015, de nieuwe
wereld ligt altijd voor ons.

38

Spoorpro (2014), ‘Tien innovaties ‘bepalen’ de toekomst van de
railindustrie’
39
Spoorpro (2014), ‘Tien innovaties ‘bepalen’ de toekomst van de
railindustrie’
Pagina 75 van 127

RWS ONGECLASSIFICEERD | | Essaybundel RWS Imagine! | 13 juli 2015

Pagina 76 van 127

RWS ONGECLASSIFICEERD | | Essaybundel RWS Imagine!| 13 juli 2015

Wim Sinke
Wim Sinke (1955) werkt al 35 jaar op het gebied van
zonne-energie. Hij startte in 1980 als afstudeerstudent
Natuurkunde bij de Universiteit Utrecht en deed daarna
een promotieonderzoek aan zonnecellen bij het FOMInstituut AMOLF in Amsterdam, onder leiding van de
visionaire professor Frans Saris. Na een onvergetelijke
periode als postdoc bij het Central Research Laboratory
van Hitachi in Tokyo keerde hij terug naar AMOLF om
daar te helpen om een onderzoekgroep op het gebied
van zonnecellen op te bouwen. In 1990 maakte hij
samen met enkele collega’s de overstap naar het
Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in Petten,
om invulling te geven aan de kersverse ambities van
ECN op het gebied van zonne-energie. ECN heeft zich
sindsdien ontwikkeld tot een van de leidende onderzoeksinstituten op dit gebied in
de wereld. Het werkveld van Wim loopt van fundamentele wetenschap voor superefficiënte zonnecellen tot en met beleid voor grootschalige toepassing. Hij ontving
diverse prestigieuze prijzen, waaronder de Koninklijke/Shell Prijs voor Duurzame
Ontwikkeling en Energie in 1999 en de Europese Becquerelprijs in 2011. Naast zijn
werk als Manager Program Development bij ECN is hij directeur van de TKI Solar
Energy (het samenwerkingsverband voor zonne-energie-innovatie), hoogleraar bij
de UvA, adviseur bij AMOLF en vicevoorzitter van het European Photovoltaic
Technology Platform.
Hoofdpunt essay
Zonne-energie kan letterlijk worden geïntegreerd in onze leefomgeving. Dat geeft
unieke mogelijkheden voor grootschalige toepassing in een dichtbevolkt land met
kritische burgers waar ruimte een schaars goed is.
E-mail sinke@ecn.nl
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De (r)evolutie van het energiesysteem en onze leefomgeving
Deel I VOLUME DOOR VERLEIDING (Scenario communicity)
2040
Het is een sober evenement, hier in Genève. Ruim 300 vertegenwoordigers van
overheden, milieuorganisaties, wetenschap en bedrijfsleven uit de hele wereld zijn
bij elkaar ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van het verschijnen van het
eerste IPCC-rapport in 1990. Het IPCC (Intergovermental Panel on Climate Change)
was twee jaar eerder opgericht om een wetenschappelijke basis te geven aan de
toenemende discussies en zorgen over mogelijke klimaatverandering. Het rapport
schetste wat ons te wachten zou kunnen staan en gaf aan welke maatregelen
genomen konden worden om de effecten te beperken. Daarmee speelde het een
belangrijke rol bij de totstandkoming van het Kyotoprotocol in 1997; de eerste
poging om via wereldwijde afspraken tot een vermindering van de uitstoot van
broeikasgassen te komen.
Inzicht en onmacht
In de openingsvoordrachten wordt veel teruggeblikt. Op de geleidelijke, maar
fundamentele verandering in het denken over klimaatverandering en de antwoorden
daarop. Op het IPCC, dat begin van de eeuw plotseling zélf onderwerp van discussie
werd, maar vooral ook op de ontwikkelingen in technologie en samenleving over de
afgelopen decennia. De hoop op een wereldwijde consensus tussen landen over
noodzakelijke emissiereducties en bindende afspraken op enig zinvol niveau is
vervlogen. De belangen lagen simpelweg te ver uit elkaar en de discussies duurden
veel te lang. Mondiale solidariteit is een droom gebleken en klimaatverruwing is een
feit. Klimaatwetenschap is nu dankzij steeds betere modellen en de spectaculaire
rekenkracht van kwantumcomputers boven alle twijfel verheven. We begrijpen
inmiddels heel goed wat er gebeurt, maar hebben helaas niet tijdig maatregelen
kunnen nemen om het tij te keren. Toch heerst er op het evenement geen sombere
stemming. Overheden staan weliswaar machteloos, maar burgers en consumenten
hebben het heft in eigen hand genomen, daartoe in staat gesteld door de vruchten
van wetenschap en technologie. Nano- en biotechnologie, nieuwe materialen en
informatietechnologie zijn slechts enkele van de zaken die een revolutie veroorzaken
in het leven van alledag, op alle fronten. “Zonder tegenbericht is alles mogelijk”, is
het credo van veel jonge mensen en daar handelen ze ook naar.
Duurzaamheid
Op het evenement wordt symbolisch het oude begrip “duurzaamheid” ten grave
gedragen. Het begon destijds als een “extra”, een label om vergelijkbare producten
en diensten van elkaar te onderscheiden voor een selecte groep van bewuste
burgers en bedrijven. Een van de belangrijkste verworvenheden van de afgelopen
jaren is dat duurzaamheid nu de standaard is. Het is onderdeel geworden van
normale bedrijfsvoering. Schaarste en schade zijn vertaald in een hogere prijs; de
ultieme prikkel voor consumenten en producenten om te veranderen. Dat is niet
afgedwongen door regelgeving, maar het gevolg van marktwerking in combinatie
met toegenomen transparantie van de productieketens. De consument kijkt letterlijk
mee en het is steeds moeilijker om wantoestanden verborgen te houden.
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Grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen zijn waardevoller dan ooit en
eigenaars/beheerders weten dat.
Spotgoedkoop
Energie vormt een uitzondering op deze regel. Hoewel goedkope olie al een tijdje
niet meer bestaat, zijn betaalbare kolen en gas nog steeds ruim beschikbaar.
Klimaatverandering is een wereldwijd probleem en de daarmee gemoeide kosten
kunnen alleen bij mondiale consensus worden doorberekend. Een illusie, zo is
gebleken. Toch is duurzame energie doorgebroken. Opwekking van zonne-energie
en opslag van elektriciteit en warmte zijn zó goedkoop en makkelijk toepasbaar dat
ze een aantrekkelijk alternatief vormen voor consumenten en veel bedrijven. Door
het grote aanbod van duurzame energie zijn bovendien de prijzen op de
wereldmarkt laag. De gedachten gaan terug naar de visionaire uitspraak van Sjeik
Yamani, de Saoedi-Arabische eerste voorzitter van de OPEC, de organisatie van
olieproducerende landen: “het stenen tijdperk is niet geëindigd door een gebrek aan
stenen”. Of, zoals duurzame-energie-expert Ronald Franken een bekende uitspraak
van Thomas Edison ooit bewerkte: “we will make solar electricity so cheap that only
the rich will burn fossil fuel”. Hoe waar is dat gebleken. Voor velen is het meest
opmerkelijke dat het niet heeft geduurd tot het einde van de eeuw, maar ruim voor
het midden een feit is. Weliswaar worden er wereldwijd nog steeds veel kolen en
gas gebruikt, maar de krimp zit erin. Niet door beprijzing van hun gebrek aan
duurzaamheid, maar door “ontprijzing” van de alternatieven. Het effect is hetzelfde.
Solar fuel
Terug uit Genève in het vertrouwde Nederland. Voordelig, maar ook CO2-neutraal
gevlogen deze keer. Sinds een paar jaar biedt EURAIR namelijk vluchten aan met
vliegtuigen op solar fuel; duurzame synthetische brandstof op basis van waterstof
dat wordt geproduceerd met elektriciteit uit de enorme zonnecentrales in de landen
rond de Middellandse Zee. Nu zonnestroom daar voor 2 eurocent per kilowattuur
wordt opgewekt is deze brandstofproductieroute in de belangstelling komen te
staan. Ook in Nederland wordt geëxperimenteerd met power-to-fuel, vooral om
grote overschotten van zonnestroom en windstroom te kunnen opslaan voor later
gebruik. Als symbool voor een volgende generatie brandstoftechnologie zijn
inmiddels ook de eerste proefcentrales die geen elektriciteit, maar direct solar fuel
produceren operationeel. Dat gebeurt alleen in grote systemen omdat de
bijbehorende installatie op de schaal van een individueel gebouw veel te duur is.
Not on my roof
Het uitzicht vanuit het vliegtuig was trouwens weer fenomenaal. Steden, dorpen,
polders, sloten, vaarten, plassen, duinen en zee. Zelfs Google Planet Earth 3D kan
niet op tegen zo’n ervaring. Duurzame energieopwekking is letterlijk overal. Ons
land heeft in de wilde jaren tien en twintig veel leergeld betaald bij de eerste
grootschalige toepassingen van zonne-energie en windenergie, maar inmiddels zit
de vaart er goed in. De van Nederland bekende fixatie op lage kosten heeft er
aanvankelijk voor gezorgd dat het enthousiasme van burgers en lokale overheden
voor duurzame energie is omgeslagen in scepsis of zelf weerzin. Ruimte is in
Nederland een heel schaars goed en de kwaliteit van onze leefomgeving is een
belangrijke factor voor ons welbevinden. Het is pas langzaam doorgedrongen dat
esthetisch aantrekkelijke integratie van duurzame energie in woningen,
infrastructuur en landschap niet slechts een mogelijkheid, maar een essentiële
randvoorwaarde is voor écht grootschalige toepassing. In een land met assertieve
en kritische burgers liggen de not in my backyard en not on my roof syndromen
steeds op de loer. Volume wordt bereikt door verleiding, niet door afstoting.
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Meervoudig ruimtegebruik
Opwekking van duurzame energie is inmiddels voor veel partijen aanzienlijk
goedkoper dan inkoop van traditionele energie en daarom is het mogelijk om
aandacht én geld te besteden aan aantrekkelijke inpassing. Opwekking en verkoop
van duurzame energie leveren bovendien een aantrekkelijke business voor partijen
die bruikbare locaties beheren, zoals Rijkswaterstaat. Werd er in 2014 door
sommigen nog een beetje lacherig gedaan over het eerste fietspad met zonnecellen
in het wegdek, vandaag de dag zijn zonnepanelen en zonnecollectoren onder, langs
en boven onze transportinfrastructuur een vertrouwd beeld. Het oude principe van
“meervoudig ruimtegebruik” vormt de leidraad voor modern omgaan met de
grootschalige toepassing van duurzame energie. Windenergie heeft een enorme
boost gekregen toen ook daar het principe van de laagste kosten is losgelaten en is
gekozen voor locaties die op publiek draagvlak mogen rekenen, offshore voorop. De
schaalvergroting die daarvan het gevolg was heeft die sector in rap tempo de
leercurve doen doorlopen en bewezen dat offshore windenergie wel degelijk een
concurrerende optie met groot potentieel is.
Openluchtmuseum van de wereld
De sterke opkomst van duurzame energie in het algemeen en van duurzame
elektriciteit in het bijzonder valt samen met een enorme groei in de vraag naar
elektriciteit. De aantrekkelijke prijs, technische elegantie en brede bruikbaarheid
van elektrische voertuigen in allerlei soorten en maten heeft het gebruik van
transportbrandstoffen verminderd en de vraag naar stroom vergroot. De zeer op
zelfstandigheid gestelde burger van 2040 die buiten de stedelijke centra woont heeft
minimaal één en vaak zelfs twee elektrische voertuigen voor de deur of in de
garage, al is het alleen maar om snel bij een opstappunt voor openbaar vervoer te
komen. Interessant is dat de meeste voertuigen in de regio op maat worden
geassembleerd uit een aantal standaard bouwstenen die voor een belangrijk deel in
Europa worden gemaakt. Toen Europa destijds het openluchtmuseum van de wereld
dreigde te worden heeft een herwaardering van de maakindustrie als een hoeksteen
van de economie ervoor gezorgd dat er stevig is geïnvesteerd in onderwijs en
innovatie. Met succes.
Rijden of laten rijden
In de stedelijke omgeving is individueel eigendom van voertuigen om praktische
redenen in veel gevallen vervangen door gebruik op aanvraag vanaf een groot
aantal mobiliteitspunten. Het uitstekende openbaar vervoer maakt daar dagelijks
leven zonder eigen vervoermiddel een prima optie voor de meeste mensen. Parallel
daaraan zijn dagelijks woon-werkverkeer en files enorm afgenomen door telewerken
en flexibilisering van werktijden in veel sectoren. Hoewel er uitgebreid is
geëxperimenteerd met zelfsturende voertuigen worden intelligentie van voertuig en
infrastructuur tot op heden toch vooral gebruikt om de reistijd te minimaliseren en
de veiligheid te maximaliseren. Overigens betekent dat natuurlijk al een enorme
vooruitgang ten opzichte van de oorspronkelijke automobielen. Mensen laten zich
graag rijden, maar dan vooral in groepsverband, dus in het openbaar vervoer, zo is
gebleken. Individueel zitten ze graag letterlijk aan het stuur.
Winkelen
De aanwezigheid van winkels draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van de
leefomgeving. Dat geldt voor de stad, maar ook voor de gebieden daarbuiten. Na de
ingrijpende verschraling van het aanbod bij de opkomst van het internetwinkelen
zijn er de laatste tien jaar weer veel nieuwe winkels verschenen. Door de revolutie
in bevoorradingssystemen doen ze in service niet onder voor internetaanbieders,
terwijl ze de mens in zijn snelle, deels virtuele wereld de mogelijkheid bieden om
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even te aarden en te ontspannen. Bovendien zijn looks, smell & feel belangrijke
belevingsgrootheden. Ook hier speelt elektrisch transport (over de weg én door de
lucht) een doorslaggevende rol. In tegenstelling tot bij het personenvervoer wordt
bij het vervoer van goederen wel op grote schaal gebruik gemaakt van
volautomatische besturing. Kosten en efficiëntie zijn hier allesbepalend.
Goud van de 21ste eeuw
Hoewel een groep stadsbewoners zich nog steeds sterk maakt voor urban farming is
wel duidelijk geworden dat dit niet meer dan een marginale bijdrage kan leveren
aan de totale vraag naar voedingsmiddelen. Urban farming is met name belangrijk
omdat ook dat de stadsbewoner een verbinding geeft met datgene wat in het
dagelijkse leven naar de achtergrond is verdwenen: de natuur. Verreweg het
grootste deel van de voedselconsumptie wordt gedekt door producten die van
buiten de stad komen, zij het steeds meer vanuit de regio of eigen land.
Spotgoedkope import vanuit verre landen bestaat niet meer omdat de mondiale
vraag is geëxplodeerd en lagelonenlanden zijn geëvolueerd tot landen met
zelfbewuste overheden en mondige werknemers. Soja, tarwe en rijst zijn het goud
van de 21ste eeuw. Nadat het aandeel van voedsel in het uitgavenpatroon van
mensen heel lang is gedaald is er nu een duidelijk stijgende trend.
Internet of bodies
De snelheid van het moderne leven, in combinatie met het adembenemende aanbod
aan informatie en technologie zorgt ervoor dat de samenleving steeds meer
verdeeld raakt in verschillende groepen. Ze hebben geen probleem met elkaar,
maar begrijpen elkaar ook niet goed. Steden worden deels bevolkt door mensen die
graag gebruik maken van alle mogelijkheden in hun privé- en professionele leven.
Het leven is er intensief, opwindend en interactief. Bodysensors staan 24/7 in
verbinding met het netwerk dat ziektes in een zeer vroeg stadium detecteert op
basis van een geavanceerde analyse van de big data die dit global internet of bodies
levert. Gepreselecteerde en geïnterpreteerde berichten uit de hele wereld komen via
erwtgrote ontvangers binnen op elk gewenst moment. Wandvullende 3D beelden
vullen het uitzicht vanuit vensters aan, waar dat te wensen overlaat. Tegenover die
stedelingen staan bijvoorbeeld mensen die ervoor kiezen slechts een deel van de
vele mogelijkheden te gebruiken. Wie het zich kan permitteren woont buiten de stad
en accepteert de risico’s van “niet verbonden te zijn” om niet alle privacy en
individualiteit te hoeven opgeven. Technologie en informatie in de overweldigende
vormen van de stad zijn voor hen eerder een optie dan een automatisch gegeven.
Toch is de moderne wereld bijna onvermijdelijk ook diep in hun levens
doorgedrongen.
Het energiesysteem in een notendop
Duurzame energiebronnen dekken wereldwijd inmiddels ruim de helft van het totale
eindgebruik. In Europa is dat zelfs 60%. Elektriciteit wordt voor ruim 80%
duurzaam opgewekt en bovendien is de rol van elektriciteit in de afgelopen decennia
sterk gegroeid. Dat laatste komt omdat elektrische warmtepompen in combinatie
met compacte warmteopslag voor tapwater- en ruimteverwarming zowel in huizen
als in bedrijfs- en utiliteitsgebouwen de rol van gas en olie hebben teruggedrongen
en omdat er steeds meer elektrisch wordt gereden. Het fijnstofprobleem is daardoor
even geruisloos verdwenen als het destijds is ontstaan. Vraagsturing wordt ook op
grote schaal toegepast, vooral om de opslagcapaciteit van elektriciteit die in ieder
gebouw aanwezig is niet groter te hoeven maken dan noodzakelijk. IJsbuffers in
koelkasten en vrieskisten en zon- en windwassen zijn standaard. Elektriciteit wordt
over korte en lange afstanden getransporteerd. De versterkte en steeds
intelligentere distributie- en transportnetten vormen de ruggengraat van het
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veranderende energiesysteem. Nederland is volledig ingebed in Europa en er wordt
op grote schaal energie geïmporteerd en geëxporteerd. Hoewel landen en
overheden het over weinig zaken echt eens zijn, is duidelijk dat streven naar
autarkie voor niemand voordelen oplevert.
Op geselecteerde knooppunten is het elektriciteitsnet met het gasnet verbonden.
Daar wordt duurzaam opgewekte stroom omgezet in duurzame brandstof gedurende
de vele periodes dat er meer wordt opgewekt dan gebruikt. Het gezamenlijk
opgestelde vermogen van zonnestroom en windenergie is immers bijna vijfmaal zo
hoog als de maximale momentane vraag naar elektriciteit. Het gasnet is voorzien
een grote opslagcapaciteit. Vroeger was die nodig om de kwetsbaarheid bij grote
fluctuaties in de vraag of de import te verminderen, tegenwoordig vormt die de
buffer voor verschillen in aanbod ten gevolge van natuurlijke variaties in
zonneschijn en windenergie. Gas wordt nog vooral gebruikt in de industrie; huizen
en kantoren draaien grotendeels op elektriciteit. Kolen zijn in Europa vrijwel niet
meer in gebruik. Ze zijn letterlijk een fossiel geworden. Elektriciteit komt uit
duurzame bronnen en kolen passen ook niet in de gasinfrastructuur. Kortom, hun
window of opportunity is gesloten.

Deel II: LOCKED IN MET UITZICHT (Scenario plannedopolis)
Van adaptatie naar mitigatie
25 jaar geleden had men bijna de hoop opgegeven. Mondiale afspraken over
emissiereductie van broeikasgassen leken een naïeve illusie van een kleine
minderheid. Klimaatonheilsprofeten als Al Gore waren eerder een curiositeit dan een
serieuze factor in het debat tussen overheden. Men had geaccepteerd dat
klimaatverandering een feit zou worden en het ging erom adaptatiestrategieën te
ontwerpen in plaats van mitigatiestrategieën. Met andere woorden: bereid je voor
op wat komen gaat, want het is onvermijdelijk. Moeder Natuur had tot dan toe
echter wel geblaft, maar niet gebeten. Dat veranderde toen China, de VS en andere
landen enkele jaren achtereen werden getroffen door ongekend extreme
weersomstandigheden en de publieke opinie omsloeg. “Als dit ons voorland is en
misschien nog maar kinderspel in vergelijking met wat komt, dan moeten we nú iets
doen”. “Als de technische mogelijkheden om emissies te verminderen bestaan,
waarom passen we ze dan niet op grote schaal toe?” Onder druk wordt alles
vloeibaar en wezenlijke veranderingen vinden alleen plaats in een situatie van crisis.
Multinationale energiebedrijven, politici van links tot rechts, klimaatsceptici en
wetenschappers van allerlei disciplines waren eensgezind: dit kunnen we niet laten
gebeuren.
Negatieve emissies
Terugkijkend is het vooral opmerkelijk dat technologieën met -op dat momentobjectief gezien de beste kaarten het hebben afgelegd tegen opties die door velen
waren afgeschreven, maar pasten bij de bestaande energie-infrastructuur. Wie had
gedacht dat afvang en opslag van CO2 uit conventionele centrales het zouden
winnen van zonne-energie? Wie had verwacht dat biomassa met CO2-opslag de rol
van windenergie zou overnemen omdat de wereld wanhopig op zoek was naar
mogelijkheden om negatieve emissies te bereiken en de CO2-concentratie in de
atmosfeer te verlágen? Wie had er rekening mee gehouden dat kernenergie ook in
Europa weer helemaal terug zou komen? Niemand, en toch is het gebeurd. In één
klap is de trend van terugtredende overheden , “de markt moet het doen” en steeds
grotere individuele vrijheden gekeerd. Burgers zijn blij dat hun overheid ingrijpt.
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Het geeft ze een gevoel van zekerheid en een antwoord op de machteloosheid die ze
voelen. Een situatie die nog het beste kan worden vergeleken met een land in
oorlog, in dit geval the war on climate change.
Lock-in
Omdat grote energiebedrijven zich nu plotseling door hun aandeelhouders
gelegitimeerd of zelfs aangespoord wisten om grote investeringen te doen in CO 2reductietechnologieën en de maatschappelijke weerstand tegen CO2-opslag en
kernenergie als sneeuw voor de zin was verdwenen is het hard gegaan. De
ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie, die voor een belangrijk deel
werden gedreven door nieuwe spelers in de energiemarkt gingen weliswaar door,
maar zijn in kwantitatieve zin overvleugeld door de honderden miljarden die in
minder dan tien jaar zijn geïnvesteerd door de gevestigde bedrijven en die
voortbouwden op de bestaande infrastructuur van centrales en raffinage. De
klimaatcrisis heeft zo de lock-in in het energiesysteem versterkt en de samenleving
heeft slechts uitzicht op een werkelijk duurzaam energiesysteem op basis van
hernieuwbare bronnen.
Niet schaars, toch duur
Hoewel energie niet schaars is, is het wel duur geworden. De kosten van
grootschalige CO2-opslag zijn hoog, nu alle goedkope opslaglocaties zijn gebruikt.
De kosten van verwerking en opslag van radioactief afval zijn al niet lager. Omdat
die kosten rechtstreeks worden doorberekend is er een sterke prikkel ontstaan om
efficiënt met energie, en in het bijzonder elektriciteit, om te gaan. Omdat decentrale
uitstoot van CO2, bijvoorbeeld door auto’s en CV-ketels zeer zwaar wordt belast,
vindt een snelle omschakeling plaats naar alternatieven die geen decentrale
emissies veroorzaken. Dat zijn onder meer elektrische voertuigen en elektrische
warmtepompen. De CO2 die met het opwekken van die elektriciteit samenhangt
wordt centraal afgevangen en opgeslagen. Weliswaar is elektriciteit ook duur, maar
het gebruik ervan is heel efficiënt en daarom is het voordelig om over te stappen
van benzine, diesel en aardgas op elektriciteit.
Energy farming exit
Door de klimaatproblemen in een aantal belangrijke landbouwgebieden zijn
voedselprijzen op de wereldmarkt omhoog geschoten en het is niet de verwachting
dat ze op korte termijn weer naar het oude lage niveau teruggaan. Dit zorgt ervoor
dat voedselproductie economische aantrekkelijk wordt in gebieden waar dat in het
verleden niet het geval was, zelfs als de schaal vrij klein is. Ruimte was in ons land
altijd al een schaars goed, maar het krijgt nu extra economische waarde. Mede
daarom is energy farming geen aantrekkelijke optie meer. Een akker met
aardappelen of tarwe brengt weer meer op dan een akker met een zonnecentrale
erop. Bovendien ontmoedigt de overheid het gebruik van vruchtbare gronden voor
andere doelen dan voedselproductie door zulk ander gebruik extra te belasten. Zelfs
urban farming neemt weer een vlucht, deels ten koste van het installeren van
zonne-energiesystemen op platte daken. De vleesconsumptie is sterk afgenomen
omdat de hoge energie- en milieukosten worden doorberekend aan de consument.
Het begrip “kiloknaller”, dat destijds al voor veel discussie zorgde, is tegenwoordig
ondenkbaar.
Uitstel van executie
De gezamenlijke vijand in de vorm van een dreigende totale klimaatcrisis maakt
verschillende vormen van centrale planning en overheidsingrijpen maatschappelijk
geaccepteerd. Critici zeggen echter dat de samenleving afglijdt naar een situatie die
lijkt op de voormalige DDR, zij het een hypermoderne en vrijwillig gekozen variant
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daarvan. Ze wijzen erop dat de nu ingeslagen weg weliswaar op korte termijn een
oplossing biedt voor een aantal problemen, maar dat de grote vragen met
betrekking tot verduurzaming van de economie onbeantwoord blijven. Fossiele
brandstoffen in combinatie met CO2-opslag leveren niet meer dan uitstel van
executie, temeer daar die opslag duurder wordt naarmate er meer van nodig is. Het
herinnert aan de schaliegashype van een paar decennia geleden. De eerste jaren
was winning goedkoop, maar al snel werd duidelijk dat de kosten oplopen als de
sweet spots zijn opgebruikt en bovendien bleek het praktisch realiseerbare
potentieel aanzienlijk kleiner dan eerst gedacht. Er zijn destijds kostbare jaren
verloren gegaan omdat de ontwikkeling van duurzame energie vertraagde. De critici
zijn echter in de minderheid en overheid en bedrijfsleven zijn niet van plan de
ingezette weg te verlaten.
Keuzestress
Ondanks het uitgebreide overheidsingrijpen en de alom gevoelde schaarste zijn
mensen niet ongelukkig. Sterker nog, de constante keuzestress die velen voelden
vóór de crisis heeft plaatsgemaakt voor duidelijkheid en richting in het dagelijks
leven. De meerderheid van de mensen blijkt graag bereid om mee te gaan op de
door de overheid uitgestippelde route, zolang die verbonden blijft met een
comfortabel leven, excellent onderwijs, goede, toegankelijke zorg en zichtbare
resultaten van het beleid. Zelfs binnen de door de overheid gestelde kaders zijn er
nog ruim voldoende mogelijkheden om het leven naar eigen inzicht vorm te geven.
Technologie die het leven aangenaam maakt, mensen verbindt en de gezondheid in
de gaten houdt en verbetert is overal. De fysieke infrastructuur is nog nooit zo goed
op orde geweest als vandaag. Het netwerk van openbaar vervoer is dichter
geworden, zowel voor de korte als voor de langere afstanden. Het wegennet is
weliswaar niet uitgebreid, maar wel aangepast aan de eisen van deze tijd en in
uitstekende conditie. Voedsel mag duur zijn, de kwaliteit is hoog en de keuze nog
steeds groot genoeg.
25 jaar is kort
Als we de zichtbare wereld van vandaag vergelijken met die van 2015 dan zijn de
verschillen eigenlijk niet eens zo groot. 25 jaar is natuurlijk ook maar kort en de
verschillen tussen 2015 en 1990 moest je ook met een vergrootglas zoeken. De
landschapsbepalende opmars van duurzame energie heeft niet doorgezet en er is
vooral gebouwd binnen de bestaande kaders. Het is tegenwoordig ondenkbaar dat
landbouwgrond of weiland wordt omgetoverd tot een nieuwbouwwijk of weg.
Efficiënter gebruik van bestaande ruimte blijkt zoveel mogelijkheden te bieden dat
het ook helemaal niet nodig is om nieuwe vierkante kilometers aan te boren. De
verschillen díe er zijn voelen bovendien vooral als een vooruitgang. Vrijwel geen
eentonige maïsvelden meer, want het telen van gewassen die alleen dienen als
voeder voor dieren is sterk teruggelopen. De overheid heeft een einde gemaakt aan
de verrommeling van het landschap, zodat het rijden met trein of eigen e-mobiel
een plezieriger ervaring is dan een tijd geleden.
Het energiesysteem platgeslagen
De Nederlandse energievoorziening ziet er overzichtelijk uit. Het systeem is sterk
gebaseerd op het gebruik van elektriciteit in vrijwel alle sectoren. Luchtkwaliteit,
horizonvervuiling en andere problemen uit het begin van de eeuw zijn verdwenen,
dankzij krachtdadig optreden van de overheid en inschikkelijke (geschrokken)
burgers. De fysieke infrastructuur voor transport, bescherming tegen het water en
andere functies is volledig geoptimaliseerd voor het primaire doel dat ze dienen.
Wegen zijn wegen en geen zonneboilers. Geluidswallen zijn geluidswallen en geen
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zonnestroomsystemen. Dijken zijn dijken en geen plaats om windmolens neer te
zetten.
Nu maar hopen dat onze offers aan Moeder Natuur haar tevreden stellen zodat zij in
de toekomst niet alsnog hard gaat doorbijten…
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Reflecties op de deeleconomie
1. Inleiding
De deeleconomie is de afgelopen jaren onstuimig gegroeid. Burgers delen in
toenemende mate hun bezit, van huizen, auto’s en gereedschap tot kleding,
huisdieren en tuinen. Dit gebeurt vaak tegen een vergoeding, maar soms ook niet.
Voor de opkomst van het Internet waren deelpraktijken marginaal en veelal beperkt
tot de kring van familie, buren en vrienden. Dankzij het Internet is er nu de
mogelijkheid om zogeheten peer-to-peer marktplaatsen te organiseren waarop
eenieder zijn bezit te huur kan aanbieden. Dit heeft er toe geleid dat mensen hun
bezit ook zijn gaan delen met onbekenden.
Meest in het oog springend is de onstuimige opkomst van de deelplatform Airbnb
waarop mensen hun huis of appartement te huur aanbieden. In Amsterdam is het
aantal aangeboden huizen inmiddels al hoger dan 10.000, terwijl ook in een stad als
Utrecht de teller boven de 1.000 staat. Een andere opvallend trend is die van het
autodelen waarbij mensen hun eigen auto te huur aanbieden. Via platforms als
Snappcar en Mywheels doen al naar schatting meer dan 90.000 mensen hier aan
mee (Nijland et al., 2015).
Voorheen werd de verhuur van goederen veelal georganiseerd door bedrijven,
d.w.z. business-to-consumer (b2c). Denk hierbij aan hotels en
autoverhuurbedrijven. De deelplatformen waarin consumenten goederen onderling
verhuren (peer-to-peer, afgekort p2p) concurreren dus direct met deze
verhuurbedrijven. Hiermee worden sectoren als de hotelbranche en autoverhuur
geconfronteerd met een zogeheten ontwrichtende (“disruptieve”) innovatie. De oude
manier van zakendoen staat onder druk omdat de deeleconomie een veel goedkoper
alternatief vormt. Gezien de hoge waarde van huizen en auto’s, is de economische
opbrengst van het delen van deze bezittingen het hoogst, en de ontwrichtende
impact op bestaande sectoren het grootst. Toch zullen ook andere bedrijven zoals
boormachinefabrikanten en kledingproducenten te maken krijgen met het fenomeen
consumenten goederen steeds vaker delen, in plaats van kopen.
Doorgaans wordt het “delen” van diensten ook tot de deeleconomie gerekend zoals
catering (Thuisafgehaald) of taxiritten (Uber). Of deze zaken zinvol onder de
definitie van de deeleconomie kunnen worden geschaard komt hieronder aan de
orde. Hoe het ook zij, peer-to-peer dienstverlening behoeft onze aandacht omdat
ook hier sprake is van ontwrichting van een bestaande orde, zoals het geval is bij
het bedrijf Uber dat de bestaande taximarkt probeert te veroveren met een geheel
nieuw business model.
Het afgelopen jaar is ook de kritiek op deelbedrijven toegenomen. Er zou sprake zijn
van oneerlijke concurrentie en belastingontduiking, ongefundeerde milieuclaims,
gevaar van monopolievorming, schending van privacy, betaling onder het
minimumloon en een versterking van de reeds toenemende ongelijkheid in de
samenleving. Reden genoeg voor de overheid om zich te bezinnen op haar rol ten
opzichte van deze opkomende praktijk.
In dit essay zal ik mij vooral richten op mobiliteit, i.h.b. het autodelen. Hoewel dit
slechts een onderdeel vormt van de deeleconomie, is autodelen wel exemplarisch
voor de deeleconomie omdat alle aspecten en vormen van de deeleconomie terug te
vinden zijn in nieuwe vormen van mobiliteit. Dit laat onverlet dat de reflecties en
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beleidsoverwegingen op deelmobiliteit niet altijd één-op-één op andere vormen van
de deeleconomie van toepassing zullen zijn.
2. Definitie
De discussie over de deeleconomie kent veel facetten. Om die reden is het van
belang om duidelijke definities te hanteren zodat de publieke discussie helder
gevoerd kan worden. In reactie op de verwarring die is ontstaan hanteert
deeleconomie-onderzoeker Rachel Botsman (2013) de volgende definitie van de
deeleconomie: “An economic model based on sharing underutilized assets from
spaces to skills to stuff for monetary or non-monetary benefits. It is largely focused
on p2p market places.” Toon Meelen en Koen Frenken (2014) definiëren
deeleconomie als “het fenomeen dat consumenten elkaar gebruik laten
maken van hun onbenutte consumptiegoederen (idle capacity), eventueel
tegen betaling”. Deze definitie is ogenschijnlijk hetzelfde als die van Botsman,
maar het cruciale verschil zit ‘m in de vraag wat wel en niet onder “onbenutte
capaciteit” wordt verstaan. Volgens Meelen en Frenken zijn dit enkel fysieke
goederen, terwijl bij Botsman dit ook vaardigheden kunnen zijn die worden ingezet
bij het leveren van een dienst. In het vervolg hanteer ik de scherpere definitie van
Meelen en Frenken.
De deeleconomie kan worden vergeleken met andere consumptiepraktijken, zodra
we de bovenstaande definitie van deeleconomie (“consumenten elkaar gebruik laten
maken van hun onbenutte consumptiegoederen”) ontleden in de drie componenten.
Het gaat om i. consumenten onderling, ii. tijdelijke toegang, iii. Goederen (uit:
Frenken et al. 2015):


Bij delen gaat het om interacties tussen consumenten onderling (consumerto-consumer, afgekort c2c) en dus niet om het huren of leasen van een
goed bij een bedrijf (business-to-consumer, afgekort b2c). Dergelijke
constructies worden wel aangeduid als product-dienst combinaties,
waarbij de verkoop van een goed wordt vervangen door het aanbieden van
een dienst. Zo krijgt de consument wel toegang tot de diensten die een
product levert, terwijl de aanbieder het product in bezit houdt.



Bij delen gaat het om consumenten die elkaar tijdelijk toegang verschaffen
tot een fysiek goed, en niet om de overdracht van het eigendom van het
goed. Deeleconomie valt dus niet samen met de tweedehands-economie.
Daar gaat om het doorverkopen of weggeven van goederen tussen
consumenten.



Bij delen gaat het om fysieke goederen zoals huizen, auto’s of kleding, en
niet om dienstverlening zoals taxiritten (uber.com) of onderwijs
(konnektid.nl). Immers, fysieke goederen kunnen onbenut zijn, mensen niet
(dit argument wordt hieronder uitgewerkt voor het geval UberPop).
Internetplatforms die vraag en aanbod voor dienstverlening bij elkaar
brengen worden ook wel aangeduid met de op-afroep economie (ondemand economy). Dit begrip verwijst naar de toegenomen mogelijkheden
voor consumenten onderling om à la minute, op afroep, een dienst bij elkaar
te bestellen, zoals een taxirit, schoonmaak, of gekookte maaltijd (The
Economist 2015).
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In alle gevallen gaat het om vormen van consumptie die vallen onder wat eerder
“collaborative consumption” (Botsman and Rogers 2010) is genoemd, of ook wel
platformeconomie. Echter, maar één van deze vormen betreft het beter benutten
van stilstaande capaciteit door consumenten onderling, zoals we deeleconomie
definiëren.
Overeenkomstig kunnen de vier vormen van consumptie in één figuur worden
weergegeven (zie figuur 1). Aan de hand van de vierdeling kunnen dan de
verschillende opties die consumenten hebben expliciet gemaakt worden, buiten de
standaardoptie om het goed in kwestie aan te schaffen op de “gewone ”eerste
handsmarkt. Op het moment dat een consument een bepaald fysiek goed nodig
heeft, bijvoorbeeld een boormachine, zijn er vier mogelijkheden: je koopt een
boor tweedehands via marktplaats.nl bijvoorbeeld, je huurt een boort van een
bedrijf via bo-rent.nl bijvoorbeeld, je huurt een particulier in die voor jou het gaatje
in de muur boort via werkspot.nl bijvoorbeeld, en je kan bij iemand via een
deelplatform een boor huren of lenen, via peerby.nl bijvoorbeeld.
Wat deze vormen van nieuwe economie gemeenschappelijk hebben, is dat het in
alle gevallen om Internetplatformen gaat waarop gehandeld wordt (doorgaans,
maar niet noodzakelijk, aan de hand van monetaire transacties). De vier modellen
zijn als “platformeconomie” aan te merken ten opzichte van traditionele
Internetplatformen, voorheen wel aangeduid met e-commerce, waarbij het gaat om
de verkoop van b2c eerstehands-verkoop van goederen zoals bij amazon.com en
bol.com.

Figuur 1. Deeleconomie en aanverwante vormen binnen de “platformeconomie” (uit:
Frenken et al. 2015)
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3. Deelmobiliteit
Als we specifiek naar mobiliteit kijken, dan zien we dat alle vier de vormen van
nieuwe platformen bestaan.
Deeleconomie: Ten eerste is de deeleconomie sterk in opkomst juist in de markt
voor mobiliteit. In oude zin bestond de praktijk van delen al, wanneer mensen hun
auto, fiets op boot uitleenden aan familie, vrienden of bekenden. Ook carpoolen valt
onder de definitie van deeleconomie, omdat een meerijder een lege stoel vult die
anders leeg zou blijven: een geval van benutting van anderszins onbenutte
capaciteit (Meelen en Frenken 2014). Met de opkomst van Internet is het delen
vergemakkelijkt via deelplatformen Snappcar en Mywheels en via carpoolplatform
Blablacar. Ook voor boten zijn soortgelijke deelplatformen recentelijk opzet onder
de namen Barqo en Goboat. Via peerby, een platform waar allerhande spullen
worden aangeboden, worden in principe alle denkbare vervoersmiddelen verhuurd
of uitgeleend tussen consumenten, waaronder auto’s, fietsen, bromfietsen, motoren
en boten.
Tweedehands-economie: Natuurlijk bestaat er sinds jaar en dag een florerende
markt voor tweedehands auto’s, alsook voor fietsen, boten en wat dies meer zij.
Deze werden tot voor kort doorgaans via de autodealers zelf verkocht, maar
tegenwoordig steeds vaker via on-line marktplaatsen als marktplaats.nl of meer
gespecialiseerde websites. Ook is er de mogelijkheid dat mensen zonder betaling
afstand doen van bezit zoals via websites als ikgeefweg.nl of zogeheten
“freecycling” Facebook-groepen.
Product-dienst combinaties: Mensen kunnen een auto huren of leasen in plaats
van kopen, een voorbeeld van een product-dienst combinatie. Zo worden boten ook
vaak verhuurd en in toenemende mate ook fietsen (voor toeristen of via NS
fietsverhuur). Product-dienst systemen zijn niet geheel nieuw. Immers, autoverhuur
of auto leasen bestaat al veel langer. Recentelijk is het “autodelen” in opkomst zoals
Greenwheels, Connectcar, Mywheels, en Car2go waarbij de gehuurde auto in de
buurt staat en met een pasje kan worden geopend (met sleutel in dashboard
kastje). Ongelukkigerwijze worden deze systemen als deelauto’s aangeduid wat
doet suggereren dat het een voorbeeld is van deeleconomie (hierover later meer).
Echter, het is duidelijk dat het Greenwheels model niets anders is dan het
autoverhuurmodel, zij het dat de auto in de buurt in plaats van bij een garage kan
worden opgehaald en kan worden geopend met een pasje zodat sleuteloverdracht
overbodig is.
Op-afroepeconomie: UberPop beidt consumenten de mogelijkheid om op afroep
een taxidienst te bestellen bij mensen die, zonder vergunning, als
amateurchauffeurs opereren (c.q. “snorders”). Een legale variant op UberPop is
onlangs gestart in België onder de naam pickmeup.be, dat net als Uber via mobiele
app vraag en aanbod bij elkaar brengt waar zelfstandig rijdende taxichauffeurs met
vergunning zich bij kunnen aansluiten (Bloovi 2014). Zoals gezegd wordt UberPop
vaak tot de deeleconomie gerekend. Echter, UberPop zou alleen een vorm van
deeleconomie zijn als de chauffeur de betreffende rit toch al zou maken (Meelen en
Frenken 2014). In dat geval is er sprake van onbenutte capaciteit, omdat de lege
autostoelen tijdens die rit dan beter worden benut. Dit laatste model wordt
gehanteerd door BlaBlaCar waarbij enkel aanbieders ritten kunnen aanbieden en
lifters kunnen reageren. Dit is dus niet op afroep zoals bij UberPop waar een reiziger
een rit opgeeft om een amateurchauffeur op afroep te bestellen. Omdat bij UberPop
de chauffeur doorgaans de rit enkel en alleen maakt om iemand anders van A naar
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B te brengen, er is sprake van een taxidienst. Uber is overigens ook van plan om
UberPool te lanceren in Nederland zoals die reeds actief is in San Francisco. Deze
dienst is een variant op UberPop, maar maakt het mogelijk voor meerdere reizigers
om samen een taxi delen. In dat geval delen de reizigers met elkaar eenzelfde rit,
een vorm van deeleconomie tussen de reizigers onderling (Meelen en Frenken
2014).

tweedehandseconomie

marktplaats
autoscout24

deeleconomie
snappcar

blablacar
product-dienst
combinaties

op-afroep
economie

greenwheels

uberpop

autolease

pickmeup

Figuur 2. Platformen voor nieuwe mobiliteit

De definities van verschillende vormen van platformeconomie zijn van belang omdat
er een duidelijke behoefte aan eenduidige terminologie opdat alle betrokkenen op
een meer gestructureerde wijze kunnen spreken over deeleconomie en aanverwante
ontwikkelingen. In de afgelopen tijd is er veel kritiek geuit op de deeleconomie,
zowel in Nederland (Tegenlicht 2014) als in het buitenland (The Economist 2015),
door te wijzen op ongewenste effecten zoals monopolievorming van platformen,
privacy-problematiek omtrent persoonsgegevens en oneerlijke concurrentie.
De eerste twee kritieken (monopolie, privacy) zijn evenwel niet specifiek voor de
deeleconomie, maar zijn problemen die bij allerhande Internetbedrijven spelen,
waaronder zoekmachines (Google), sociale media (Facebook) en dataopslag
(Dropbox). In alle gevallen is er een terechte vraag of dergelijke platformen niet tot
te veel machtsconcentratie leiden, en ook of er geen alternatieve vormen van
platformbeheer mogelijk zijn, bijvoorbeeld in de vorm van platformen die in
eigendom zijn van de gebruikers zelf (Frenken et al. 2015).
Het derde punt (oneerlijke concurrentie) is vooral van toepassing op Uber en Airbnb,
omdat zij taxidiensten en hotels mogelijk maken door individuen die daar geen
vergunning voor hebben en doorgaans niet voldoen aan wettelijke veiligheidseisen
en belastingplicht (Frenken et al. 2015). Bij Airbnb is een bijkomstig probleem dat
mensen dit platform niet alleen gebruiken om anderen tijdelijk toegang te verlenen
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tot hun onbenutte woning bijvoorbeeld als de eigenaar op vakantie is (dus
deeleconomie), maar ook om een illegaal hotel te runnen door hun woning het hele
jaar door voor korte periodes te verhuren (geen deeleconomie) (Meelen en Frenken
2014). Ondanks aanzwellende kritieken lijken dergelijke platforms geen speciale
verantwoordelijkheid op zich te willen nemen om deelnemers te beschermen en
regelgeving te respecteren. Uber is doorgegaan met het aanbieden van Uberpop en
Airbnb werkt maar mondjesmaat mee in het innen van belasting en verstrekken van
gegevens aan gemeenten om illegale hotels tegen te gaan (Het Parool 2015).
Tenslotte is er een bredere discussie gaande over de toegenomen flexibiliteit en
onzekerheid van werk (Frenken et al. 2015). Twee specifieke ontwikkelingen
springen in het oog. Ten eerste robotisering die steeds meer intermediaire
dienstverlening vervangt door computeralgoritmes. Dit kan tot werkloosheid leiden
in bepaalde beroepsgroepen, die niet per se gemakkelijk een ander type baan
kunnen vervullen. Ten tweede de opkomst van ZZP-ers die steeds vaker het werk
doen van mensen in loondienst, omdat ZZP-ers flexibeler en met minder overhead
en huisvestingskosten ingezet kunnen worden. Beide ontwikkelingen komen samen
in de op—afroep p2p dienstenplatforms die vraag en aanbod koppelen via
algoritmes en reviews, en hiermee taxicentrales, uitzendbureaus en zorginstellingen
mogelijk overbodig zullen maken. Deze ontwikkeling verdient zeker ons aller
aandacht, maar valt niet onder deeleconomie in strikte zin, omdat het hier gaat om
platformen die p2p dienstverlening op afroep mogelijk maken en niet om
consumenten die hun stilstaande materiële capaciteit beter benutten.

4. Autodelen
4.1 Definitie
Een definitie van autodelen is “een systeem dat mensen in staat stelt om lokaal
beschikbare auto's op elk gewenst moment en voor welke duur te huren” (Frenken
2013). Deze definitie maakt duidelijk dat autodelen verschilt van de traditionele
autoverhuur, waarbij de klant de auto moet ophalen bij het verhuurstation en de
auto typisch per dag moet huren. Ook verschilt autodelen van lease, omdat
leaseauto’s niet worden gedeeld in het dagelijks gebruik en er de optie tot aankoop
van de auto bestaat na de leaseperiode. Tenslotte verschilt autodelen van
taxidiensten in de zin dat de gebruiker van een deelauto de auto zelf moet besturen.
Autodelen wordt vooral gebruikt door mensen die maar incidenteel gebruik hoeven
te maken van een auto, zoals forensen die van fiets of OV gebruik maken, zzp-ers
die vanaf huis werken, of werklozen en studenten. Ook kan een deelauto fungeren
ter vervanging van de tweede auto, omdat deze per definitie minder gebruikt wordt
dan de eerste auto.
Consistent met de definities in de vorige paragraaf, kunnen bij autodelen twee
business modellen onderscheiden (figuur 2). Autodelen bestaat als peer-to-peer
systeem, waarbij consumenten onderling hun auto verhuren. Dit past exact binnen
de definitie van de deeleconomie zoals eerder gegeven, omdat er sprake is van
“consumenten elkaar gebruik laten maken van hun onbenutte
consumptiegoederen”. Daarnaast kan autodelen als product-dienst combinatie
worden aangeboden waarbij het auto in bezit blijft van de autodeelorganisatie, en
de huurder enkel de diensten afneemt voor een bepaalde periode. Feitelijk is er
geen sprake van deeleconomie in strikte zin, maar van een nieuw soort
autoverhuur. De bekendste voorbeelden hiervan zijn Greenwheels en ConnectCar,
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ook wel aangeduid als het traditionele autodelen, omdat deze vorm het langst
bestaat. Een meer recente variant van een product-dienst combinatie is het oneway model van Car2go. Daar waar auto’s van Greenwheels en ConnectCar een vaste
parkeerplaats hebben toegekend door de gemeente, en men per minuut betaalt
zolang de auto niet terug is op de eigen parkeerplaats, betaalt men bij Car2go enkel
voor de tijd dat men in de auto zit omdat deze overal (binnen een aangewezen
gebied zoals Amsterdam) geparkeerd mag worden.

Figuur 3. Greenwheels (linksboven) en ConnectCar (rechtsboven) volgen het
“klassieke” business model waar het bedrijf is eigenaar van de auto's en auto’s een
vaste parkeerplaats hebben. Car2go (linksonder) neemt een one-way business
model zonder vaste parkeerplaats. Snappcar (rechtsonder) is een deelplatform voor
peer-to-peer autodelen door consumenten onderling. (Frenken 2013)

4.2 Groei
Autodelen is een opkomend fenomeen. Terwijl Zwitserland lang het enige land was
met een omvangrijke markt voor autodelen (Truffer 2003), verspreidt autodelen
zich nu ook in veel andere landen (Shaheen en Cohen 2013). Voor Nederland is het
fenomeen autodelen nauwkeurig in kaart gebracht door het Kennisplatform Verkeer
en Vervoer (KpVV) in figuur 4 waarin het aantal aangeboden auto’s is uitgedrukt per
variant. Het lijkt erop dat de peer-to-peer variant van autodelen de slag lijkt te
winnen. Immers, in dit business model kunnen we een exponentiële groei
waarnemen (grofweg 100 procent per jaar) terwijl het b2c autodelen lijkt te
stagneren (zowel het two-way als het one-way systeem). Wel dient opgemerkt te
worden dat het gebruik van p2p deelauto´s vele malen lager ligt dan dat van het
klassieke autodelen (KpVV 2014).
De reden waarom het p2p autodelen zo’n grote vlucht kan nemen ligt gelegen in het
feit dat p2p autodelen gebaseerd is op bestaande capaciteit. Immers, de auto’s die
worden aangeboden waren reeds in bezit van particulieren. In het bc2 model
daarentegen moeten bedrijven in nieuwe auto’s investeren in de hoop deze terug te
verdienen bij voldoende uren verhuur. Om die reden zullen bedrijven enkel nieuwe
auto’s plaatsen in die wijken waar men redelijkerwijs een stijgende vraag kan
verwachten (i.h.b. in stedelijke gebied met hoge parkeerdruk).
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Meer in het algemeen kan de snelle groei van autodelen ook verklaard worden door
de theorie van toenemende meeropbrengsten (Frenken 2012): hoe meer mensen
gaan autodelen, hoe meer deelauto’s beschikbaar komen, hoe groter de
gebruikersvoordelen (kortere afstand tot een deelauto, hogere beschikbaarheid,
grotere variëteit, en lagere prijzen mist voldoende concurrentie). Om die reden is
autodelen een zelfversterkend fenomeen. Hier komt bij dat met de groei van
autodelen de bekendheid ervan vanzelf groei via mond-tot-mond reclame en mediaaandacht.

Figuur 4. Aantal deelauto’s in Nederland (KpVV 2014).

4.3 Maatschappelijke baten
Overheden zien potentie in autodelen omdat zij het aantal parkeerplekken willen
terugdringen, als ook om meer duurzame mobiliteitsalternatieven te stimuleren. Er
zijn potentieel grote maatschappelijke baten van autodelen. De exacte
milieueffecten van autodelen zijn echter nog onduidelijk. Het kan natuurlijk niet zo
zijn dat elke deelauto die door x mensen wordt gebruikt, zou betekenen dat het
wagenpark daarmee met x auto’s slinkt. Immers, niet elke deelnemer aan autodelen
had voorheen een auto. Er zijn ook deelnemers die nooit een auto hadden, en zelfs
(enkele) deelnemers die autodelen combineren met eigen autobezit.
Voor een preciezere inschatting van de milieu- en ruimtelijke effecten moeten
minstens drie groepen worden onderscheiden:
1. De groep die de eigen (eerste of tweede) auto wegdoet of afziet van een
geplande aankoop, omdat autodelen een aantrekkelijk alternatief vormt.
Hierdoor zal autodelen bijdragen aan de reeds ingezette trend van dalend
eigen autobezit. Er zullen dus minder auto’s worden geproduceerd en
gesloopt, wat een enorme besparing in energie en CO2 uitstoot betekent.
Daarnaast zullen mensen die autobezit verruilen voor autodelen minder
autokilometers maken en vaker een milieuvriendelijk alternatief gebruiken
(fiets, OV).
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2. Een andere groep die vanwege de betere en goedkopere toegang tot auto’s
vaker de auto zal gebruiken. Dit is de groep die voorheen al geen (tweede)
auto in bezit had, en met de opkomst van autodelen juist vaker van een
auto gebruik gaat maken.
3. En een groep mensen die juist een auto zal aanschaffen, omdat een deel
van de kosten kan worden terugverdiend door de auto op p2p platformen te
huur aan te bieden.
De studies die voorheen zijn gedaan zijn onbetrouwbaar omdat deze verschillende
groepen niet zijn onderscheiden; het is derhalve te vroeg om een uitspraak te doen
over de milieuwinst van autodelen. Uitzondering hierop vormt de studie van Nijland
et al. (2015) die op basis van een grootschalige TNS NIPO enquête onder autodelers
hebben kunnen achterhalen hoe autodelen hun mobiliteitsgedrag en autobezit heeft
veranderd. Hieruit bleek dat, grosso modo, 3 op de 10 autodelers de auto wegdoet
of afziet van een geplande aankoop. Ook worden er gemiddeld tussen de 15 en 20
procent minder autokilometers gereden dan voorheen. Dit heeft geleid tot een 12
tot 14 procent minder CO2-uitsoot. Ook de filedruk kan hierdoor ietwat zijn
afgenomen.
Meer in het algemeen, is de verwachting dat we langzaam evolueren naar een
autosysteem met minder auto’s die intensiever gebruikt gaan worden. Minder auto’s
is een plus qua energie, CO2 en ruimtegebruik (bijv. meer groen), maar intensiever
gebruik van auto’s leidt weer tot meer energieverbruik en uitstoot van CO2 en
fijnstof; de precieze netto-effecten zijn dus ongewis, zeker als ook de effecten van
taxidiensten als Uberpop en meeliftplatforms als BlaBlaCar in ogenschouw worden
genomen. Hier ligt duidelijk een vraag voor grondig wetenschappelijk onderzoek.
De milieuvoordelen die autodelen zal bieden zullen vooral afhangen van het aantal
mensen dat de auto weg doet en een flexibel mobiliteitspatroon ontwikkelt waarin
incidenteel autogebruik wordt gecombineerd met andere vervoersmiddelen en
eventueel met meer thuiswerken en virtuele interactie. De groep zonder auto zal in
Nederland potentieel vrij groot kunnen zijn, omdat juist in Nederland duurzame
mobiliteitsalternatieven (OV, fiets), het “nieuwe werken” en internetgebruik zeer
goed ingeburgerd zijn. En met 4 miljoen ANWB leden is de organisatiegraad van
autobezitters ongekend hoog in Nederland. De mate waarin en de wijze waarop
ANWB het autodelen (en rittendelen) zal bevorderen, zal een grote rol kunnen
spelen in het toekomstig succes.
Nog moeilijker is het om de sociale effecten van de deeleconomie in te schatten. Het
is ontegenzeggelijk waar dat via deelplatforms mensen veel vaker in contact komen
met volstrekt onbekenden, en dat hierdoor soms nieuwe sociale relaties ontstaan
die mensen hoog waarderen. Het positieve effect hiervan op sommige groepen,
zoals mensen in een sociaal isolement, is niet te onderschatten. Hier staat evenwel
tegenover dat er ook een groep mensen is die – om wat voor reden dan ook – niet
in staat zal zijn te participeren op deelplatformen en hiermee hun sociale positie en
kansen potentieel ziet verkleinen. Ook op dit terrein in duidelijk een kennislacune
die met nieuw sociologisch onderzoek kan worden gevuld.

Pagina 96 van 127

RWS ONGECLASSIFICEERD | | Essaybundel RWS Imagine!| 13 juli 2015

5. Samenvattend
De deeleconomie is een snelgroeiend fenomeen dat bedrijven en overheden voor
nieuwe vragen stelt. In potentie kan de deeleconomie een belangrijke bijdrage
leveren in sectoren als toerisme en mobiliteit, en zijn de netto-effecten voor het
milieu en sociale cohesie waarschijnlijk positief. Er is echter nog maar weinig inzicht
in de exacte gevolgen op lange termijn. De ontwikkelingen zijn zo nieuw en radicaal,
dat ook de wetenschap voor een reeks van nieuwe vragen is komen te staan.

6. Uitwerking voor twee scenario’s
Op basis van het voorgaande kan nu bezien worden welke rol de deeleconomie kan
spelen in toekomstige scenario’s. Op basis van het rapport Megacities on the Move
van Forum of the Future, kunnen er vier scenario’s worden onderscheiden langs de
assen energiegebruik (of fossiele brandstoffen dominant worden of niet, en
governance (top down versus bottom up). We zullen de analyse focuseren op de
scenario’s planned-opolis en communi-city (Figuur 5 en Tabel 1 en 2).

Figuur 5. Vier scenario’s
PLANNED-OPOLIS
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Tabel 1. Kenmerken Planned-opolis. Bron: Platform for the Future
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COMMUNITY-CITY

Tabel 2. Kenmerken Communi-city. Bron: Platform for the Future
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Deeleconomie hebben we gedefinieerd als “consumenten die elkaar tijdelijke
toegang verschaffen tot hun onbenutte consumptiegoederen, eventueel tegen
betaling”. Naast deeleconomie bestaat er ook het business-to-consumer model
goederenverkoop wordt omgezet in dienstverlening, zoals bij het huren van
deelauto’s bij Greenwheels en Car2go of van spullen in het algemeen van bedrijven
als Bo-rent. Deze ontwikkeling wordt ook wel aangeduid als de product-dienst
economie. In zowel de deeleconomie als in de product-dienst economie gevallen is
er sprake van betere benutting van fysieke goederen door bezit om te zetten in
toegang, maar op een geheel andere wijze.
Bij het p2p delen is er sprake consumenten c.q. burgers die onderling spullen delen.
Dit past beter in het communi-city scenario omdat mensen met elkaar lokaal in
contact komen en voor een groot deel de transactie zelf regelen. Daarnaast is het zo
dat, gegeven de lage kosten van software die nodig is voor een deelplatform, er
vele platformen naast elkaar kunnen bestaan, al naar gelang er voldoende
gelijkgestemden zijn bepaalde zaken op een bepaalde wijze willen delen (alleen
milieuvriendelijke producten, met of zonder verzekering, via een for-profit of notfor-profit platform, met privacy waarborgen of niet, via een virtueel betaalmiddel of
gewoon geld, etc.). Een dergelijk proliferatie van platformen is feitelijk al aan de
hand in de vorm van facebookgroepen die allerhande deelpraktijken organiseren.
Een dergelijke bottom-up dynamiek leent zich goed voor de introductie van een
groot scala van alternatieve energievormen en bijbehorende businessmodellen, juist
omdat gelijkgestemde burgers elkaar gemakkelijk weten te vinden. Zo kunnen
platforms ontstaan waarbij mensen energiediensten kunnen kopen bij elkaar in een
systeem van decentrale energieopwekking. Ook kunnen er deelplatforms ontstaan
voor enkel elektrische auto’s. Het grote voordeel van het p2p systeem i.t.t. een b2c
systeem is dat er veel minder macht geconcentreerd raakt bij het platform. Immers,
in een p2p systeem zijn de goederen niet in bezit van het platform, en heeft de
platformeigenaar/beheerder dus niet automatisch toegang tot de data die met de
goederen worden gegenereerd. Een tweede voordeel van het p2p systeem is dat de
monopolietendens ook minder zal zijn omdat de opstartkosten voor een
concurrerend platform veel lager liggen dan bij een b2c model.
Bij het b2c model in de product-dienst economie is er sprake van een meer
gecentraliseerd model. Omdat er grote schaalvoordelen bestaan in het aanbieden
van producten als diensten, zullen dergelijke markten tenderen naar oligopolie of
zelfs monopolie (denk bijvoorbeeld aan de weinige autoverhuurbedrijven die er nog
zijn). Ook het management van het platform is gecentraliseerd omdat het bedrijf de
spullen in eigendom heeft en daarmee ook de data die worden gegenereerd.
In een gecentraliseerd model kunnen innovaties relatief gemakkelijk worden
doorgevoerd. Immers, het bedrijf zelf bepaalt welke technologische innovaties zinvol
worden geacht. Gegeven de winstoriëntatie van deze platforms zal kostenbesparing
en commercieel gewin leidend zijn bij de innovatiestrategie. Denk hierbij vooral aan
allerlei ICT toepassingen voor logistieke en marketing doeleinden, maar ook
sensoren die aansprakelijkheid bij misbruik kunnen vastleggen. Vanwege het
winstoogmerk zullen dergelijke partijen niet per se voorop lopen met de introductie
van hernieuwbare energiebronnen, en alle onzekerheid die daarmee gepaard gaat.
Dus, het b2c model maakt de introductie van grootschalige innovatie op zichzelf
gemakkelijker, maar garandeert geenszins dat de innovatie die worden doorgevoerd
duurzaam zullen zijn. Dit model past goed op de planned-opolis omdat centrale
planning bij de overheid hand in hand kan gaan met centrale planning van product-

Pagina 100 van 127

RWS ONGECLASSIFICEERD | | Essaybundel RWS Imagine!| 13 juli 2015

dienst bedrijven. Zo kan in kleine kring (“polderoverleg”) het beleid worden
afgestemd opdat zowel publieke en private doelstellingen worden bereikt.
Nemen we autodelen weer als voorbeeld, dan zien we dat op dit moment het p2p
“Snappcar” model een enorme vlucht neemt t.o.v. het b2c “Greenwheels” model. Dit
kan worden verklaard door het simpele feit dat p2p autodelen op bestaande
capaciteit bij consumenten is gebaseerd, terwijl een bedrijf in een b2c model het
wagenpark moet uitbreiden met eigen investeringen. Echter, op langere termijn
(bijv. 2040) kan het b2c wel degelijk dominant worden. Er zijn twee redenen voor
een mogelijke inhaalslag van het b2c model. Mocht p2p echt groot worden, dan
neemt vanzelf de schaarste aan beschikbare auto's toe. Immers, als steeds minder
mensen een auto bezitten, dan zullen er steeds minder auto's beschikbaar zijn om
p2p te delen. Wellicht belangrijker nog is, zoals eerder uitgelegd, dat het veel
lastiger om nieuwe innovaties door te voeren in het p2p model in vergelijking met
het b2c model. De reden voor de innovatiebeperking in het p2p model is dat het
doorvoeren van vernieuwingen afhankelijk is van de medewerking van haar vele
burgerparticipanten, terwijl in het b2c model het bedrijf volledige controle heeft
over het wagenpark. In een b2c model kan het betreffende bedrijf, of bedrijfstak,
dus zelfstandig (d.w.z. top-down) besluiten tot doorvoeren van innovaties zoals
elektrische auto's, autonome voertuigen, sensor-gebaseerde veiligheidssystemen, of
allerhande diensten die via de auto kunnen worden aangeboden (reclame,
informatie, entertainment, etc.). Ook zou het b2b model de mogelijkheid kunnen
bieden tot relatief eenvoudige beleidscoördinatie tussen bedrijven en overheden ten
aanzien van technische standaarden en milieunormen, terwijl coördinatie in een p2p
systeem wellicht minder snel tot stand zal komen vanwege de grotere heterogeniteit
van een p2p wagenpark.
Een belangrijke kanttekening die hierbij te plaatsen is, is dat een b2c platform
theoretisch gezien gemakkelijker radicale innovatie kan doorvoeren, maar dat dit
feitelijk enkel zal plaatsvinden als bedrijven, overheden en burgers innovatieambities delen. Daarnaast is het zo dat radicale innovaties wel degelijk ook plaats
kunnen vinden in het p2p model, bijvoorbeeld als er aparte p2p platformen ontstaan
voor specifieke autotypen (bijv. elektrische auto’s). Een dergelijk platform kan heel
goed lokaal ontstaan in gemeenten met veel milieubewuste burgers die nu ook al
domineren in de adoptie van deelauto's in het algemeen (Amsterdam, Utrecht)
(KpVV 2014). Begrijpelijkerwijs zal dit eerder leiden tot milieu-innovatie omdat
lokale gemeenten en milieubewuste burgers elkaar juist op dit thema kunnen
vinden, en minder snel tot geavanceerde toepassingen van ICT die passen bij een
big-data gebaseerd b2c model (en eerder beleid op Europese schaal nodig heeft
inzake standaardisatie, privacy en veiligheidsnormen).
Dus, theoretisch gezien passen de twee businessmodellen bij verschillende toekomst
scenario's. Het p2p business model past bij een decentrale wereld waarin betrokken
burgers samenwerken in nieuwe vormen van duurzame consumptie. In dit scenario
zal de mate waarin duurzame energiebronnen dominant worden afhangen van de
vitaliteit van lokale platformen en de ambitie van lokale milieunormen. Het b2c
model past beter in een scenario waarin systeem top-down worden georganiseerd
zodat grootschalige innovaties snel kunnen worden doorgevoerd. In het bijzonder
ICT innovaties kunnen dan eerder worden doorgevoerd, waarbij beleid eerder
Europees en nationaal zal zijn, dan lokaal.
In beide scenario’s zal de rol van infrastructuur verschaffers en -beheerders, zoals
Rijkswaterstaat, een andere zijn. In het communi-city model is de variëteit aan
actoren, platformen en technologieën groot. Hier past een meer terughoudende rol
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om elke specifieke keuze voor bepaalde governance en infrastructuur omdat elke
keuze bijna automatisch bepaalde initiatieven bevoordeelt boven andere zonder een
duidelijk politiek mandaat. Eerder zal infrastructuur zo veel mogelijk “neutraal”
moet zijn, en ook flexibeler gegeven de grotere onzekerheid van toekomstige
ontwikkelingen. De traditioneel publieke rol van infrastructuurbeheerders kan
grotendeels gehandhaafd worden.
Wel zullen infrastructuurbeheerders moeten leren omgaan met een steeds grotere
variëteit aan bottom-up initiatieven die onvoorspelbaar zij in hun succes en effecten.
Het ligt dan voor de hand dat lokale overheden een grotere rol in het gehele
mobiliteitsbeleid te geven. De lastige vraag die hier voorligt is hoe
beleidscoördinatie tussen lokale overheden plaatsvindt. Juist mobiliteitssystemen
zijn gebaat bij een hoge mate van (inter-)nationale standaardisatie die via lokale
initiateven worden gefrustreerd.
In het planned-opolis zal infrastructuurontwikkeling, beheer en gebruik steeds
meer moeten worden afgestemd met de innovatie-agenda’s van bedrijven die
deeldiensten aanbieden en de bedrijven die voertuigen ontwikkelen (wat hetzelfde
bedrijf zou kunnen zijn blijkens uit het feit dat veel autofabrikanten al auto’s te huur
aanbieden). Omdat de b2c platforms zo kapitaal- en ICT-intensief zijn, kan de
overheid moeilijk om deze partijen heen in de realisatie van haar publieke taken.
Immers, bedrijven hebben zowel de kennis als de eigen infrastructuursystemen die
qua prestatie en klantvriendelijkheid moeilijk te evenaren zullen zijn.
Hierbij zijn twee ontwikkelingen van belang die op elkaar ingrijpen en elkaar
versterken. Ten eerste zal zoals gezegd een auto steeds vaker als dienst in plaats
van als product worden gecommercialiseerd. Ten tweede zal een auto steeds meer
verweven raken met Internet via sensoren en applicaties. Deze twee zaken
versterken elkaar omdat aan de ene kant IT innovaties nodig zijn om deelauto’s via
een b2c model aan te bieden (open en sluiten van de auto, ritregistratie, traceren
schade, GPS, parkeerplaatsinformatie, etc.), en aan de andere kant een fabrikant
dergelijke IT gemakkelijker kan introduceren als zij eigendom behoudt over het
wagen park. In dit scenario zal infrastructuur steeds moeten worden aangepast aan
IT ontwikkelingen en, daar waar mogelijk, kunnen bepaalde publiek functies (zoals
traffic management en bepaalde politietaken) grotendeels worden overgenomen
door bedrijven.
Het ligt hierbij voor de hand om op Europees niveau meer aan beleidscoördinatie te
doen, vanwege de schaalvoordelen inherent aan informatiesystemen en
autoproductie. De overheid komt in dit scenario voor een aantal moeilijke vragen te
staan: wat is haar publieke rol wanneer private partijen steeds meer functies
overnemen die eerder door overheidspartijen werden ingevuld? Ontstaat er een
“democratisch tekort” – d.w.z. een legitimatieprobleem – als de (Nederlandse of
Europese) overheid besluit om bepaalde technologieën te bevoordelen boven
andere? En, heeft de overheid wel de competentie om complexe ICT-vraagstukken
via aanbesteding en politieke besluitvorming op een effectieve wijze aan te pakken?
Met dank aan Toon Meelen (Universiteit Utrecht) en Peter Pelzer (Universiteit
Utrecht) voor commentaar op een eerdere versie van dit essay.
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Hoofdpunt essay
Voor beide scenario’s geldt dat de rol en de positie van Rijkswaterstaat in 2045
sterk veranderd zal zijn. In EuroNord zal Rijkswaterstaat niet meer verantwoordelijk
zijn voor het aanleggen van rijstroken, bruggen, viaducten en tunnels aan en het
onderhoud van de fysieke infrastructuur. Deze rol zal volledig overgenomen zijn
door grote internationale marktpartijen. Hetzelfde geldt voor de digitale
infastructuur – het zijn internationale marktpartijen die verantwoordelijk het beheer
van data en uitwisseling daarvan. De robuuste overheid is verdwenen en daarmee
zal ook de rol en de positie van Rijkswaterstaat geminimaliseerd zijn.
In de Republiek Amsterdam zal zich het tegenovergestelde voordoen.
Rijkswaterstaat beheert en ontwikkelt net als in 2015 de wegen,
-vaarwegen en –wateren en doet dit in nauwe samenwerking met een sterk
gecontroleerd bedrijfsleven. Daarnaast zal Rijkswaterstaat verantwoordelijk zijn
voor het beheer van de digitale infrastructuur. Het is in 2045 dan ook niet Google
die eigenaar is van enorme datacenters, waar de mobiliteitsdata van de Republiek
Amsterdam opgeslagen wordt, maar Rijkswaterstaat zelf. De belangrijkste
consequentie hiervan is dat Rijkswaterstaat de komende jaren hierop moet
anticiperen door het verbeteren, innoveren, het bundelen en ontwikkelen van kennis
op het terrein van digitale infrastructuren.
Twitter @miekevh
E-mail mieke@xs4all.nl
Linkedin https://nl.linkedin.com/in/miekevanheesewijk
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EuroNord versus de Republiek
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De positie van de burger in de informatiesamenleving van 2045
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"There will be so many sensors, so many devices, that you won't even sense it, it
will be all around you. It will be part of your presence all the time." ... “The internet
is the greatest empowerment of citizens against a government that we have ever
seen.”
Eric Schmidt, CEO van Google, januari 2015 World Economic Forum in Davos40.
We schrijven 2045
Zoals Eric Schmidt voorspelde, is het internet in 2045 zo alomtegenwoordig en in
elk onderdeel van ons leven doorgedrongen, dat het daadwerkelijk verdwenen is
naar de achtergrond. In 2045 zijn de verschillende infrastructurele netwerken in
sterke mate afhankelijk van elkaar geworden. Netwerken op het gebied van
verkeer, communicatie, energie, voedsel, financiën zijn met elkaar verbonden in een
uiterst complex systeem. Deze fysieke en virtuele infrastructuren zijn zeer
kwetsbaar voor cyberaanvallen, natuurlijke en onvoorziene omstandigheden en
menselijke fouten. In het nieuws zijn geregeld berichten over gegevens die op
straat liggen.
Doordat de onderling verbonden netwerken samen over zeer veel rekenkracht
beschikken, heeft dit geresulteerd dat in een snellere, meer gedetailleerde
besluitvorming, waarbij gegevens met minimale menselijke tussenkomst
geïnterpreteerd worden.
Deze technologische ontwikkelingen veranderen de manier waarop mensen zich met
elkaar, met de samenleving en met de overheid verbinden. Ook het democratisch
proces is veranderd en heeft zich steeds dieper in technologie en in onze
samenleving vertakt, ook buiten de reguliere overheid om.
Aan de hand van de twee toekomstscenario’s EuroNord en Republiek Amsterdam
kijk ik vooruit vanuit democratisch en technologisch oogpunt naar het jaar 2045.
Hierbij poog ik gevolg te geven aan de oproep van Maxim Februari in de vierde
Kousbroek lezing41: ‘De overheid ziet u en vult straks uw stembiljet in’:
In plaats van lijdzaam toe te zien en te accepteren dat de techno-afhankelijkheid
40

http://www.weforum.org/sessions/summary/future-digitaleconomy?utm_content=buffer1e75d&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buf
fer
41
Maxim Februari in NRC Handelsblad 12 april 2014 – De Overheid ziet u en volt straks uw stembiljet
in. http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2014/april/12/de-overheid-ziet-u-en-vult-straks-uw-stembiljet-in1365153
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toeneemt, wordt het volgens Maxim Februari hoog tijd om actie te ondernemen. De
mens moet zijn politieke vrijheden opeisen en menselijke waarden opleggen aan de
techniek. “Het grootste gevaar komt niet van de dingen, maar van de mensen zelf.
Een technocratie ontstaat niet omdat de dingen de macht grijpen, maar omdat de
mens bang is om voor alfa uitgemaakt te worden.”… “Wie zich kritisch over
technologische ontwikkelingen uitlaat, wacht hoon”.
En dit is volgens Maxim Februari niet terecht: “Technologiekritiek is een gezonde
vorm van afwachtendheid, terwijl het bestempelen van die kritiek als angst de
democratie monddood maakt.”

EuroNord 2045
Nederland is als natie opgegaan in de EuroNord – de Associatie van Noord Europese
Landen waar ook het voormalig Duitsland, Polen, Belgie, Luxemburg, Denemarken,
Zweden en Noorwegen deel van uitmaken. Momenteel worden onderhandelingen
gevoerd met Frankrijk en met Groot Brittannië over toetreding. Vanzelfsprekend zijn
de grenscontroles met lidstaten van het voormalig Europa heringevoerd. Er zijn een
aantal stadsregio die een unieke positie innemen binnen EuroNord zoals
bijvoorbeeld de Republiek Berlijn en de Republiek Amsterdam. Op wereldschaal is
de economische macht inmiddels grotendeels verschoven naar het Oosten: China en
India maken zowel op technologisch als financieel vlak de dienst uit.
Er is veel gebeurd sinds het uitbreken van de Tweede Wereld Oorlog, nu meer dan
100 jaar geleden. In EuroNord 2045 is de neo-liberale ontwikkeling, net als in de
rest van de Westerse Wereld de laatste 50 jaar vervolmaakt: waar tot medio jaren
zeventig van de vorige eeuw in Europa en in Nederland de meerderheid een
kapitalistisch systeem gemengd met een betekenisvolle overheid onderschreven, is
rond 2014 met de Participatie Samenleving en Doe Democratie het definitieve einde
ingeluid van een robuuste overheid binnen een vrije markt. De belofte dat
burgemeesters, pragmatisch en probleemoplossend zaken voor elkaar krijgen, waar
dikwijls nationale overheden te kort schoten, die politiek theoreticus Benjamin R.
Barber tentoonspreidde (2013, If Mayors Ruled the World42) is gedeeltelijk
werkelijkheid geworden.
De staat, dat wil zeggen de markt staat hier centraal. De grote problemen van het
begin van onze eeuw spelen nog steeds: klimaatverandering, terrorisme, armoede
en de handel in drugs, wapens en mensen. Door een sterke trek naar de grote
steden zijn deze uitgegroeid tot dominante metropolen met uitgestrekte
buitenwijken. Een groeiend aantal dorpen ligt er verlaten bij en het platteland is het
terrein van landbouw en toerisme. De olieproductie piekte rond 2030 - de steden
worden nog steeds gedomineerd door fossiele brandstof aangedreven auto's. Waar
Barber wel gelijk in heeft gekregen is dat de steden worden beheerst door en voor
de elites. Het bedrijfsleven heeft vrijwel alle taken, zoals het onderwijs, de
gezondheidszorg en het beheer van de infrastructuur van de overheid overgenomen.
De wereld is in de afgelopen 50 jaar steeds verder gepolariseerd in religieuze en
etnische uitersten – hierdoor is de spanning tussen verschillende bevolkingsgroepen
dagelijks zichtbaar en voelbaar in de verschillende stadsregio’s waar ook het
voormalig Nederland nu uit bestaat. Waar in 2014 nog twaalf politieke partijen
vertegenwoordigd waren in de Eerste of Tweede Kamer of het Europees Parlement,
zijn dat er in 2040 nog maar twee. In verband met kostenbesparing en
beheersbaarheid verplichtte Europese wetgeving Europese lidstaten vanaf 2025 het
42

Benjamin Barber, If Mayors Ruled the World: Dysfunctional Nations, Rising Cities (Yale University
Press, 2013)
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aantal politieke partijen te reduceren tot twee. Een van de eerste beslissingen die
het het Europees Parlement vervolgens nam, was de opsplitsing van Europa in twee
delen EuroNord en EuroSud.
EuroNord heeft het innovatiebeleid van het oude Europa overgenomen en daarmee
ook de industriële partners, waaronder Deutsche Telekom, maar ook Google, IBM en
Intel: EuroNord wil met dit innovatiebeleid betere, snellere en slimmere
dienstverlening bieden aan burgers in de ‘smart city's’ van de toekomst en wil
tegelijk de toentertijd Noord-Amerikaanse politieke en technologische overheersing
op het internet bestrijden. Er wordt volop samengewerkt met grote Aziatische
bedrijven. Hier is overigens geen sprake van eenrichtingsverkeer. Aziatische
bedrijven investeren ook in Europa en reshoring, het terug halen van specifieke
onderdelen van de productie, is een toenemend fenomeen. Net als in 2014 wordt
nog steeds veel van de nieuwe technologie door EuroNord uitgerold zonder de
autonome positie van de burger hierbij centraal te stellen.
Zo zijn slimme meters en passieve verkeersveiligheidssystemen als eCall in 2016
verplicht gesteld, van maatschappelijk debat is daarbij nauwelijks sprake geweest.
Tegenstanders van stelden dat eCall nauwelijks bijdraagt aan de verkeersveiligheid
en de privacy bedreigt. "Het eCall-apparaat weet altijd waar je bent, kan zelfstandig
verbinding maken met de systemen van de fabrikant en kan niet worden uitgezet.
Een recept voor misbruik", waarschuwde Europarlementarier Judith Sargentini43 al
in die tijd.
En in 2014 schreef Marleen Stikker, directeur Waag Society hierover in haar artikel
‘Open technologie44’: “Vanaf 2016 moeten alle nieuwe auto’s zijn uitgerust met een
black box die zelfstandig hulpdiensten kan bellen. Hier is geen opt-out mogelijkheid.
De autofabrikanten leveren de auto met eCall inside. De discussie over de invoer
van eCall in het Europese parlement heeft niet veel stof doen opwaaien in
Nederland. Geen media oproer, geen kamervragen. Geen consumentenbond die in
het geweer komt. “
Ook moest vóór 2020 elk huishouden in Europa een slimme energiemeter
installeren. Het is inmiddels duidelijk dat deze slimme meters kwetsbaar zijn voor
het op afstand uitlezen door onbevoegden. Bovendien heeft het monopolie op de
technologie van de slimme meter allerlei innovaties op het gebied van
gedistribueerde energie opwekking en distributie tegengewerkt. Maar wat hier met
name speelt is dat de meter data uitleest die gedeeld wordt met bedrijven die niet
publiek verantwoording hoeven af te leggen.
Stikker vroeg zich destijds af: “Zit er nu soms een generatie aan de knoppen die
onbezorgd technologie bestelt, creëert en oplegt zonder besef te hebben van de
implicaties en normerende effecten?”
In 2045 woont 75% van de wereldbevolking in Mega Steden45. Door dit toenemende
tempo van verstelijking is er grote druk komen te staan op de stedelijke systemen
en op de infrastructuur.
Website Groen Links 26 februari 2014
https://groenlinks.nl/nieuws/europees-parlement-doet-je-gegevens-cadeau-aan-autoindustrie
44
Inspiratiebundel Informatie veiligheid - Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties Marleen Stikker, open technologie als voorwaarde voor
vertrouwen, pag 47
: http://www.taskforcebid.nl/fileadmin/bestanden-taskforce/pdf/Inspiratiebundel_Taskforce_LR.pdf
45
Bron: http://catalystreview.net/
43
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Ook in EuroNord zijn de laatste 30 jaar de Smart Cities als paddenstoelen uit de
grond geschoten. Burgermeesters zagen, na het politiek economische failliet van de
natiestaten de kans schoon om zich met hun steden midden in het politiek
economische krachtenveld te plaatsen. Tegelijkertijd is het ‘Internet der Dingen46’
werkelijkheid geworden. De mogelijkheden zijn nu legio. Slimme software in
fabrieken en communicatie tussen machines zorgen ervoor dat fysieke magazijnen
niet meer nodig zijn. Het heeft in een rap tempo geleid tot voorheen ongekende
niveaus van efficiëntie, veiligheid, comfort en duurzaamheid op het gebied van
congestie, mobiliteit en kwaliteit van leven voor de burgers. Technologiebedrijven
hebben hiermee gemeentebestuurders makkelijk weten te verleiden. Van
smartphones in onze zakken en camera's op de lantaarnpalen, sensoren in de riolen,
op de trottoirs, in luiers tot en bike-sharing stations, de hedendaagse steden zijn
doordrongen van genetwerkte informatie en sensortechnologie.
Maar bij de realisatie van de vele slimme steden is vaak voorbij gegaan aan de
positie van de burger in die informatiesamenleving47. Zoals Adam Greenfield al
vermeldde in zijn boek ‘Against the Smart City’48 in 2014: “De informatie platforms
– het grid waarop de slimme steden zijn gebouwd, zijn particulier eigendom. Geen
open source of gratis software hier! Informatie is exclusief gereserveerd voor
diegene die bereid is en in staat is om hiervoor te betalen”.
En:
“Het hele model is gebaseerd op een neoliberale ontwikkeling waarin de regering
wordt gestript tot zijn meest minimale functionaliteit (voornamelijk politie en
systeembeheer), terwijl zo veel mogelijk van de omringende samenleving in
particulier eigendom is. Smart Cities zouden niet alleen vorm gegeven moeten
worden door bedrijven en overheden, maar vooral ook door de mensen die in die
stad wonen”.
Daarmee voorspelde Greenfield precies wat er in grote delen van EuroNord ook is
gebeurd. Door het grote gebrek aan vertrouwen in instituties en bedrijven heeft de
deeleconomie, een nieuw economisch model voor consumptie en bezit, waarbij
kleinschalige (online) netwerken tussen mensen ervoor zorgen dat zij hun
producten, diensten, kennis en bezit met elkaar kunnen delen in EuroNord, geen
voet aan de grond gekregen.
In de afgelopen jaren heeft de manier waarop de overheid toezicht houdt op de
markten deze razendsnelle ontwikkeling niet kunnen bijbenen. Het streven naar
‘checks and balances’ in de marktordening die de noodzaak van overheidstoezicht
optimaliseert is onuitvoerbaar gebleken. Door de ongecontroleerde groei van de
stedelijke gebieden en de daarmee gepaard gaande technologische ontwikkelingen
is in sneltreinvaart het beheer van de infrastructuur oncontroleerbaar en daarmee
ondemocratisch geworden.
Maar niet overal hebben deze neoliberale en de hiermee gepaard gaande
technologische ontwikkelingen volledig voet aan de grond kunnen krijgen. In

46

Verklarende woordenlijst
Inspiratiebundel Informatie veiligheid - Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties Marleen Stikker, open technologie als voorwaarde voor
vertrouwen, pag 47
: http://www.taskforcebid.nl/fileadmin/bestanden-taskforce/pdf/Inspiratiebundel_Taskforce_LR.pdf
48
Adam Greenfield ‘Against the Smart City’ Do Projects New York October 2013
47
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sommige steden is er ook een beweging juist de andere kant op geweest. Zoals in
stadsregio Republiek Amsterdam.
Stadsregio Republiek Amsterdam 2045
Republiek Amsterdam heeft zich op miraculeuze wijze onttrokken aan de neoliberale
ontwikkelingen van de afgelopen 50 jaar en heeft in tegenstelling tot de meeste
andere Europese Smart Cities ruimte gelaten aan een grote, faciliterende overheid.
Op deze manier heeft Republiek Amsterdam de Participatie Samenleving op een
totaal andere manier vorm gegeven. In al het handelen van de overheid en van de
markt staat de burger staat centraal. Door alle technologische ontwikkelingen is de
stadsregio Republiek Amsterdam in bestuurlijk opzicht nog een stap verder gegaan
dan de rest van de stadsregionen in de Associatie van Noord Europese Landen en
heeft het democratisch systeem met een gekozen vertegenwoordiging geheel
verlaten. Sensortechnologie, profiling en algoritmes hebben ook de taken van
politieke partijen, zoals het agenderen van een idee, het mobiliseren van burgers,
het formuleren van standpunten en het controleren van de macht overgenomen. De
burger bestuurt samen met de ambtenaar, waarbij technologie de besluitvorming
faciliteert. Het vertrouwen in dit systeem is groot. Een maatschappelijke of politieke
tegenbeweging is volledig afwezig, niet omdat het niet toegestaan wordt, maar
doordat de technologische ontwikkeling ervoor heeft gezorgd dat de overheid
volledig op de hoogte is van de wensen en behoeftes van haar burgers.
Zoals te verwachten heeft de deeleconomie zich in de Republiek Amsterdam sterk
geworteld, waardoor er een vorm van nieuw eigenaarschap is ontstaan. Dit heeft
grote invloed gehad op de mobiliteit binnen deze stadsregio. Marktpartijen
verzorgen alom fysieke verplaatsingen van deur tot deur, waarbij het gemak voor
individuele reizigers voorop staat. Een consument bezit nauwelijks nog een eigen
vervoermiddel. Vervoersmiddelen rijden autonoom; een menselijke bestuurder is
niet langer nodig. Wanneer een reiziger op zijn bestemming is aangekomen, stapt
hij uit en heeft geen omkijken meer naar het vervoermiddel. Dat komt op deze
manier beschikbaar voor het vervoer van andere reizigers. Om voertuigen te
gebruiken hoeven mensen er geen eigenaar van te zijn49.
Big data en ‘Het Internet der Dingen’ hebben de weg vrijgemaakt voor werkelijk
geïntegreerde en intermodale transportoplossingen en hebben gezorgd voor Higly
Personalized Transportation: een combinatie van fiets, schone auto en openbaar
vervoer. Deze gepersonaliseerde mobiliteitsoplossingen zijn totaal afgestemd op de
behoeften van de gebruiker, op de verkeerstromen en op effecten voor het milieu.
Het overgrote deel van de inwoners leeft samen in harmonie en het bedrijfsleven
ontwikkelt alle diensten in samenwerking met de overheid. Er wordt met een aantal
met name Chinese steden intensief samengewerkt en geëxperimenteerd op
technologisch gebeid. Innovatie wordt in de Republiek Amsterdam gedreven en
gereguleerd door de overheid. Hierdoor hebben een aantal belangrijke
technologische doorbraken plaatsgehad en is onder andere elektrische auto-accutechnologie ontwikkeld. De hele stadsregio Republiek Amsterdam draait op
alternatieve energie, en alle burgers maken gebruik van high-tech, schoon,
comfortabel openbaar vervoer op regionale schaal. Het gebruik van fossiele
brandstoffen is sinds 2030 met ieders instemming verboden.

49

Stichting Toekomstbeeld der Techniek, Den Haag, 2013, ‘Het vervoer van morgen
begint vandaag’
http://stt.nl/projecten/superintelligent-vervoer/toekomstbeelden-vervoer/
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Kiezen voor de burger in de informatiesamenleving:
“But for every potential breakthrough that data science and the unrelenting flow of
data bring, there are security and privacy issues that must be addressed.
Ultimately, this global digital technology revolution must be part of a trust
revolution. People want transparency, the right to know how their information is
used and what data they can withhold. “
Marc Benioff, Chairman en Chief Executive Officer van Salesforce, januari 2015
World Economic Forum in Davos50
In 2045 bestaat er in de Republiek Amsterdam één leidend principe:
In de Republiek Amsterdam beschermen wij de privacy van onze bezoekers en
burgers
Amsterdam is altijd de Republiek in het Koninkrijk der Nederlanden geweest. De
Republiek Amsterdam is in 2045 een stadsregio waarin de burger centraal staat en
de idealen van de verlichting werkelijkheid zijn geworden. Haar kernwaarden van
gelijkheid, tolerantie, wederkerigheid, goed openbaar bestuur, innovatieve
bedrijvigheid, zijn nu op een natuurlijke wijze verwerkt in het economisch en
maatschappelijk beleid en daarmee in de informatiesamenleving van de Republiek
Amsterdam. Burgers hebben controle over hun eigen gegevens/data. Dat begint al
in de ontwerpfase; iedereen kan op een makkelijke manier zijn/haar data zelf
beheren, beslissen wat er bewaard blijft, wat ermee gebeurt en wie er toegang toe
heeft.
Het leidende principe om ten allen tijde de privacy van burgers en bezoekers van de
Republiek Amsterdam te beschermen heeft geleid tot de Burger Privacy Code, de
Code die omarmd is door ambtenaren en ondernemers. Dit houdt in dat de
Republiek Amsterdam de privacy van burgers en bezoekers altijd zal beschermen.
Voorts biedt de Republiek Amsterdam haar burgers en bezoekers inzicht in alle haar
bekende gegevens over die burgers en bezoekers. De Republiek Amsterdam eist
privacy by design51 bij ICT inkoop en aanbesteding en de Republiek Amsterdam
verplicht zich tot het uitvoeren van privacy impact assessment52 op alle ontwikkelde
software en hardware systemen. De bescherming van de privacy van personen over
wie gegevens verzameld worden al bij het (vroegste) ontwerp van een systeem
meegenomen.
Verder geldt dat alle hardware en software die in de Republiek Amsterdam
ontwikkeld en gebruikt wordt, open moet zijn. Het gebruik van open source
software, waarbij iedere gebruiker toegang heeft tot de bijbehorende code, de code
kan veranderen, aanpassen en distribueren, zorgt enerzijds voor transparante en
toekomst bestendige ICT implementaties. Anderzijds betekent open source software
ook het einde van vendor lock-in53, waardoor er geen monopolies kunnen ontstaan
van leveranciers. Hetzelfde open principe geldt in de Republiek Amsterdam ook voor
hardware, waar bij de ontwikkeling van fysieke producten, machines en systemen
gebruik gemaakt wordt van openbare gedeelde ontwerpinformatie: de interface met
de hardware moet expliciet bekend worden gemaakt, zodat de hardware vrijelijk
gebruikt kan worden. Het ontwerp van de hardware moet bekend worden gemaakt,
zodat anderen het kunnen implementeren en het kunnen begrijpen. Daarbij moeten
de middelen die gebruikt zijn om het ontwerp te maken vrij te gebruiken zijn, zodat
anderen het ontwerp kunnen ontwikkelen en verbeteren.
Deze twee open principes zorgen ervoor dat er veel vertrouwen is in de gebruikte
50
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technologie. Open is in een zeer gedigitaliseerde samenleving de basisvoorwaarde
voor een democratie. Open kennis, open overheid, open hardware, open design,
open modellen. Bij gesloten systemen moet namelijk altijd de vraag gesteld worden
wie de eigenaar is en welke belangen de eigenaar heeft.
Een vitale en een weerbare democratie door transparantie en accountability
In de Republiek Amsterdam bestuurt de burger samen met de ambtenaar, waarbij
technologie de besluitvorming faciliteert. Het vertrouwen in dit systeem is groot,
doordat transparante besluitvorming en (actieve) openbaarheid deze nieuwe
verbindingen tussen ambtenaar en burger mogelijk maken. Het accent ligt hierbij op
het actief openbaar en toegankelijk maken van overheidsinformatie.
Maatschappelijke ontwikkelingen vragen daarom, technologische ontwikkelingen
maken dit mogelijk. Burgers kunnen op deze manier volwaardig participeren in het
publieke domein en de vraagstukken die daar spelen.
In de Republiek Amsterdam hebben overheid en burger een gelijkwaardige
informatiepositie doordat de transparantie, toegankelijkheid en accountabilitiy van
die overheid gerealiseerd is.
Technologie en de positie van de burger in EuroNord:
De informatiesamenleving van EuroNord van 2045 is in vergelijking met Europa
2014 weinig veranderd, de neoliberale principes kennen in 2045 op technologisch
gebied wel een meer extreme verschijningsvorm. Doordat er in 2014 geen
duidelijke juridische en technologische keuzes zijn gemaakt, leven we in 2045 in een
informatiesamenleving, waar de markt en wat rest van de overheid vanuit
technologisch oogpunt een aantal democratische principes uit het oog heeft
verloren: burgers hebben geen recht meer op informatie, encryptie is verboden en
het hebben van backdoors in technologie is al jaren een norm in EuroNord. Hiermee
is de verwachting aan het begin van de 21e eeuw, dat Big Data en het Internet der
Dingen een reële bedreiging zullen worden voor de Open Samenleving, ingelost. Een
groot deel van het smart grid is gebaseerd op business modellen waarbij de
gegevens van de gebruikers de digitale handelswaar zijn. De strategische Europese
Agenda van 2015 die aanstuurde op een model van Internet Governance waarbij
het publieke belang beter beschermd werd, is niet van de grond gekomen. Hierdoor
is het recht op privacy - recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer,
eerder een grondrecht van iedereen nu een recht voor iedereen die het kan betalen.
De verdergaande privatisering en de deregulering hebben ervoor gezorgd dat
bedrijven voor het belangrijkste deel verantwoordelijk zijn voor uitvoering van het
overheidsbeleid in EuroNord. Vanuit economisch perspectief en concurrentieoverwegingen zijn deze bedrijven niet gebaat bij transparantie en kunnen ze
nauwelijks verantwoordelijk gehouden worden voor hun activiteiten. Door dit gebrek
aan transparantie wordt de integriteit van bestuurders en bedrijven ondermijnd en
hebben steeds meer burgers hun vertrouwen in de democratie verloren.

De digitale wereld in 2045 en de informatiepositie van de burger
Zowel in EuroNord als in de Republiek Amsterdam heeft digitalisering diep
ingegrepen op het dagelijks leven van mensen. In beide gevallen hebben de politiek
economische maatregelen consequenties voor de positie van de burger in de
informatiesamenleving. Het 'Internet of Things54' biedt in Republiek Amsterdam een
maakbare, mooie wereld, die alsmaar beter wordt. In EuroNord blijven criminaliteit,
milieuproblemen en werkloosheid voortbestaan, ook in 2045, omdat niet expliciet
54
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gekozen is voor de bescherming van de grondrechten van de burger.
Als de overheid niet alert genoeg is, dan verwordt het 'Internet of Things' tot een
maatschappij waarin de markt volledig de overhand heeft gekregen. Dit scenario is
het gevolg van een overheid die teveel vast zit in het traditionele patroon en te veel
reageert vanuit haar traditionele rol als 'machthebber'. De digitale revolutie heeft
echter met zich gebracht dat de overheid haar rol als 'machthebber' is kwijtgeraakt
aan marktpartijen die feilloos op de dynamiek van de digitale markt hebben weten
in te spelen. De overheid is op het digitale vlak geen partij boven burger en markt,
maar een partij die op gelijk niveau (en soms zelfs op vanuit achterstand) moet
concurreren met bedrijven en partijen die de gunst van de burger al lang hebben
verworven. Dit terrein is niet terug te winnen door meer 'eenzijdig'
overheidsingrijpen. Alleen door zich open op te stellen als partner voor de eigen
behoeften en initiatieven van burgers, kan de overheid genoeg legitimiteit verdienen
om een sturende rol te kunnen blijven spelen in de maatschappij, en de uitwassen
van de digitale ontwikkelingen te voorkomen. Het is daarom nu zeer noodzakelijk
dat de overheid kritisch reflecteert op haar rol en haar plaats in deze
informatiesamenleving omdat ze anders betekenisloos kan worden.
In zowel EuroNord als in de Republiek Amsterdam zal in 2045 de uitvoering van
overheidsbeleid voor het grootste deel door de technologie zijn overgenomen.
Op weg naar 2045
Voor beide scenario’s geldt dat de rol en de positie van Rijkswaterstaat in 2045
sterk veranderd zal zijn. In EuroNord zal Rijkswaterstaat niet meer verantwoordelijk
zijn voor het aanleggen van rijstroken, bruggen, viaducten en tunnels aan en het
onderhoud van de fysieke infrastructuur. Deze rol zal volledig overgenomen zijn
door grote internationale marktpartijen. Hetzelfde geldt voor de digitale
infastructuur – het zijn internationale marktpartijen die verantwoordelijk het beheer
van data en uitwisseling daarvan. De robuuste overheid is verdwenen en daarmee
zal ook de rol en de positie van Rijkswaterstaat geminimaliseerd zijn.
In de Republiek Amsterdam zal zich het tegenovergestelde voordoen.
Rijkswaterstaat beheert en ontwikkelt net als in 2015 de wegen, -vaarwegen en –
wateren en doet dit in nauwe samenwerking met een sterk gecontroleerd
bedrijfsleven. Daarnaast zal Rijkswaterstaat verantwoordelijk zijn voor het beheer
van de digitale infrastructuur. Het is in 2045 dan ook niet Google die eigenaar is van
enorme datacenters, waar de mobiliteitsdata van de Republiek Amsterdam
opgeslagen wordt, maar Rijkswaterstaat zelf. De belangrijkste consequentie hiervan
is dat Rijkswaterstaat de komende jaren hierop moet anticiperen door het
verbeteren, innoveren, het bundelen en ontwikkelen van kennis op het terrein van
digitale infrastructuren.
Jacob Kohnstamm, voorzitter van het College bescherming persoonsgegevens
(CBP), vindt dat er een duidelijk onderscheid moet zijn tussen gegevens in het
publieke domein worden verzameld en gegevens die een commercieel doel dienen.
"Als die twee domeinen door elkaar gaan lopen, is dat problematisch",
aldus Kohnstamm in een interview55 met het Financieel Dagblad. "Een arts heeft een
geheimhoudingsplicht, een commerciële partij niet. Sterker nog, die wil gewoon flink
geld verdienden. Dan wordt het gevaarlijk."
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Daarnaast heeft een organisatie als Rijkswaterstaat de komende jaren de
verantwoordelijkheid de grondrechten van de burger altijd centraal te stellen bij de
realisatie van deze grote infrastructurele sensornetwerken. Hierbij zal
Rijkswaterstaat antwoorden op vragen moeten formuleren als: Welke plek neemt de
burger in in deze informatiesamenleving en hoe kunnen we de burger het beste
faciliteren en beschermen?
Alle systemen kunnen worden geïmplementeerd in de overtuiging dat zij neutrale
oplossingen bieden die zorgen voor een efficiënte, veilige en duurzame
samenleving. Maar technologie die eenmaal ontwikkeld is, is niet neutraal maar
heeft intrinsiek zijn eigen effecten en nodigt uit tot een bepaald gebruik ervan.
Het is in de ontwikkelingen naar een totaal genetwerkte sensor-samenleving voor
overheidsorganisaties van groot belang om de democratische, economische en
juridische waarden en implicaties van technologie te doorzien en te doorgronden.
Daarbij is het cruciaal dat de beleidsmakers van nu kennis hebben van de manier
waarop technologie werkt. Weten de beleidsmakers van nu bijvoorbeeld wat
backdoors, encryptie en algoritmen zijn?
De opmerkelijke maatschappelijke, technologische en bestuurlijke verschillen tussen
de organisatiestructuren EuroNord en Republiek Amsterdam zijn - grofweg resultaten van de keuze voor de markt of de keuze voor de individuele burger en de
wijze waarop technologie wordt ingezet. Rinie van Est, onderzoeker bij het Rathenau
Instituut, spreekt in ‘Intieme technologie - De slag om ons lichaam en gedrag’ van
gemankeerd burgerschap wanneer de autonomie positie en de privacy van de
burger onder druk staat: “Op dit moment is de burger een object van meten,
classificatie en beïnvloeding. Dat is een zeer gemankeerd burgerschap. Democratie
bestaat bij de gratie van een compleet burgerschap. Daar zijn burgers voor nodig
die goed geïnformeerd zijn en autonoom verantwoording kunnen nemen voor hun
eigen leven, hun naasten en de samenleving. Daarvoor dienen burgers zich
adequaat beschermd te weten door hun grondrechten. Omdat het daar op dit
moment op diverse fronten aan schort, hollen we onze autonomie uit en daarmee
ook de democratie”.
Met het rapport56 van Van Est sluit het Rathenau Instituut zich aan bij de oproep
van Maxim Februari om als alfa’s onze politieke vrijheden op te eisen en menselijke
waarden mee te geven aan de realisatie van de informatiesamenleving: “De
bestuurlijke omgang met dergelijke intieme technologie staat – afgezien van het
privacyvraagstuk – nog in de kinderschoenen. Het is van belang dat die uitdaging
zowel op nationaal als Europees niveau wordt opgepikt. Om regisseur te worden van
onze eigen technologische evolutie is het namelijk nodig dat politici, bestuurders,
juristen, wetenschappers, futurologen, filosofen en ethici die trend doordenken”.
Alleen dan komen we tot een veerkrachtige, open democratische samenleving die
met behulp van technologie alle leden van de samenleving betrekt en verbindt.

Verklarende woordenlijst
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Pagina 114 van 127

RWS ONGECLASSIFICEERD | | Essaybundel RWS Imagine!| 13 juli 2015

Backdoor57
Een achterdeurtje is een bewust ingevoerde functie in programmatuur om een
beveiligingsmechanisme te omzeilen.
Smart Grid58
De term smart grid wordt gebruikt voor (toekomstige) technologieën om het
elektriciteitsnet te beheren nu steeds meer apparaten worden aangesloten die lokaal
een forse vraag of aanbod van stroom op het lokale net veroorzaken.
Vendor lock-in59
Vendor lock-in maakt een klant afhankelijk van een leverancier voor producten en
diensten, omdat hij niet in staat is om van leverancier te veranderen zonder
substantiële omschakelingskosten. Vendor lock-in kan een vorm van koppelverkoop
zijn. Het verhinderen van mededinging kan leiden tot een actie van de
mededingingsautoriteit.
Privacy impact assessment
Een Privacy Impact Assessment (PIA) is een onderzoek dat zich richt op de
mogelijke
impact op de privacy in gevallen waarin verwerkingen van persoonsgegevens
betrokken zijn. Vanaf 1 september 2013 is het uitvoeren van een PIA voor de
Rijksdienst verplicht.
Een Privacy Impact Assesment:

Idenficeert en adresseert de privacyrisico’s binnen een project;

Verantwoordt de gemaakte keuzes binnen een project;

Vergroot hiermee het maatschappelijk draagvlak voor een project;
Het Internet der dingen60
Het internet der dingen (Engels: Internet of things) refereert aan de situatie dat
door mensen bediende computers (desktops, tablets, smartphones) in de
minderheid zullen zijn op het internet. De meerderheid van de internetgebruikers zal
in deze visie bestaan uit semi-intelligente apparaten, zogenaamde embedded
systems. Alledaagse voorwerpen worden hierdoor een entiteit op het internet, die
kan communiceren met personen en met andere objecten, en die op grond hiervan
autonome beslissingen kan nemen.
Privacy by design61
Er is sprake van Privacy by Design wanneer: de bescherming van de privacy van
personen over wie gegevens verzameld worden (bijvoorbeeld consumenten) al bij
het (vroegste) ontwerp van een systeem wordt meegenomen:
• er gebruik wordt gemaakt van organisatorische maatregelen om toegang tot en
omgang met persoonsgegevens te regelen volgens bepaalde afspraken en
voorschriften en
• er gebruik wordt gemaakt van technische maatregelen zoals versleuteling om
toegang tot en omgang met persoonsgegevens af te schermen of te
verhinderen.
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Hoofdpunt essay
Mobiliteit die er toe doet
In deze open en volatiele wereld is de voornaamste troef van de Nederlandse
samenleving haar vermogen tot innovatie. Innovatie zit aan de voorkant van de
economische ontwikkeling, efficiënte transportsystemen zitten aan de achterkant
ervan. We komen het verst als we onze energie (en netwerken) veel meer gaan
richten op het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, op de broedkamers
van de bedrijvigheid in dit land.
Innoveren is leren, is veranderen, is vertragen en ruimte maken voor het
onbekende. Dat vermogen ontstaat in het verbinden van de vele verschillende
culturen, sectoren, bevolkingsgroepen uit onze samenleving. Dat vraagt om een
verkeers- en vervoerbeleid dat zich vooral richt op de kwaliteit van de
interactiemilieus en minder op de efficiency van het transport zelf. Het gaat om de
structuur van de steden en regio’s, op het mengen van wonen en werken, van
bedrijven en cultuur, van hoge en lage opleidingen, van autochtonen en
allochtonen. Mobiliteitsbeleid gaat dan over het organiseren van die uitwisseling,
over de stedelijke en regionale structuren, over de kwaliteit van de openbare
ruimte. Daar ligt de basis voor de maatschappelijke vernieuwing.
E-mail joost@schrijnenvangastel.nl
E-mail P.M.Schrijnen@tudelft.nl
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Grootschalige uitdagingen,
decentrale oplossingen
“Met RWS naar 2040”.
1 Beelden voor een toekomst
Dit essay biedt enkele reflecties over de toekomst van infrastructuur en ruimte in
Nederland. Het essay kijkt vanuit de denkwerelden van de ruimtelijke planning en
de lerende organisatie. Van daaruit schetsen we enkele belangrijke uitdagingen,
onvermijdelijke ontwikkelingen, mogelijke taken voor Rijkswaterstaat daarin,
vormen van samenwerking.
De bijdrage cirkelt rond twee van de door Rijkswaterstaat voorgelegde scenario’s:
Planned-opolis (P) en Communi-city (C). Hoe tegengesteld ook, tezamen bieden ze
de noodzakelijke diversiteit voor het ruimtelijke landschap en de opbouw van de
netwerken. En de verschillende sturingsprincipes voor beide scenario’s zijn beiden
relevant, voor de toekomst geldig, met verschillende uitkomsten voor
Rijkswaterstaat zelf.
Dit essay benoemt eerst enkele uitgangspunten die boven alle scenario’s uitstijgen:
de noodzaak van interactie, de spanning tussen innovatie en efficiency. Dan volgt
een terugblik op de ongemakkelijke geschiedenis van het beleid t.a.v. ruimte en
infrastructuur – hoe goed verliep die afstemming? Daarna biedt deze bijdrage een
schets van de mogelijke fysieke kenmerken van de stedelijke ruimte en van de
netwerken voor mobiliteit in de twee scenario’s: concentratie en spreiding,
topcentra en perifere en lokale kracht. Het essay eindigt met enkele observaties
over de wederzijdse afhankelijkheid tussen Rijkswaterstaat en vele andere partijen.
2 Uitgangspunten: mobiliteitsdoelen, interactie, diversiteit
Mobiliteit die er toe doet
Nederland is een klein land in een grote wereld. Dit is een open samenleving, een
open economie, in een open landschap. De gevoeligheid voor mondiale
ontwikkelingen is daardoor erg groot, of het nu om economie of ecologie gaat, om
cultuur of klimaat.
Het vermogen om te reageren op de volatiliteit in de wereld is één van de meest
relevante uitdagingen voor het beleid. Daartoe dient de meest kostbare grondstof
van de samenleving optimaal te worden ontsloten: het veelzijdige talent van de
inwoners. Het leervermogen van de samenleving zit in de interactie tussen de vele
verschillende bevolkingsgroepen, bedrijven, instellingen, overheden. Juist in de
confrontatie tussen uiteenlopende inzichten en perspectieven ontstaat vernieuwing.
De hoogste prioriteit voor het ruimtelijk beleid en het infrastructuurbeleid zou
moeten liggen in het verbinden van mensen onderling, jong met oud, arm met rijk,
hoog- met laagopgeleid, en van het toegankelijk maken van kennis, goederen,
diensten, werk, onderwijs, gezondheid en cultuur voor alle bevolkingsgroepen.
Mobiliteitsbeleid gaat uiteindelijk over het organiseren van die toegankelijkheid.
Scenario C biedt hier op het laagste schaalniveau de beste kansen voor, door de
sterke menging van de verscheidenheid aan mensen en functies. Scenario P
organiseert een ordening op de hogere schaal en daarin de mogelijkheid voor
interactie.
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Interactie versus efficiency
Interactie is de grondslag voor innovatie. Innovatie komt tot stand in een wezenlijk
ander proces dan economische optimalisatie. Waar optimalisatie gaat over
uitvoering, efficiency, versnelling, van A naar B, daar gaat innovatie om onderzoek,
interactie, openheid, vertraging. Het beleid van Rijkswaterstaat was de laatste
decennia sterk op efficiency gericht: betrouwbaar verkeer van A naar B, strijd tegen
files, scheiden van functies. De focus ligt op het functioneren van de transportsector
zelf.
Ook de meest in het oog springende elementen van het ruimtelijk beleid hadden een
eenzijdige focus. Faciliteren van de markt voor vastgoed, van de bestaande grote
bedrijven is niet hetzelfde als het genereren van economische of maatschappelijke
ontwikkeling. Kijk naar de ZuidAs: de overheid investeert erg veel in de ruimtelijke
faciliteiten t.b.v. het financiële centrum, maar deze bedrijven hebben ons allen in
een diepe economische crisis gestort. Economische en maatschappelijke
ontwikkeling komen niet voort uit een naar binnen gekeerde sector.
Vernieuwend ruimtelijk, en economisch beleid gaat over het scheppen van
interactiemilieus, over de kwaliteit van de plaats. De actuele ontwikkelingen gaan er
over dat de laboratoria van de grote industrieën en de campussen van de
universiteiten uit hun isolement komen en opschuiven naar de stadscentra, of de
stad naar de campus brengen. De focus ligt op place making, op de kwaliteit van de
openbare ruimte, op de uitwisseling tussen mensen, op langzaam verkeer, op het
mengen van functies.
De focussen van de scenario’s P en C zijn daarbij beiden van belang. Ze staan elk
voor een ander aspect van de economische cyclus. Nu innovatie een steeds
noodzakelijker element in de economie van het land is, dient de aandacht van het
ministerie van ruIMte zich ook te gaan richten op de tragere stedelijke milieus. Het
sturingsprincipe van P sluit beter aan op de traditionele rol van Rijkswaterstaat, het
sturingsprincipe van C beter op de nieuwe uitdagingen. Naast het ruimtelijk model
van scenario P biedt het ruimtelijk model van scenario C een noodzakelijke
toekomst. Ze zijn van elkaar afhankelijk. Het gaat dus niet alleen over de grote
knooppunten (P) en de verstedelijking daarin en omheen, maar ook over het
verbinden van de bestaande en nieuwe interactiemilieus (C) en het place making in
beide typologieën.
Net als de verkeerssector de shift moet maken van efficiency naar interactie, zo
dient ook de ruimtelijke sector een shift te maken van het faciliteren van vaak
monofunctioneel vastgoed naar het creëren van stedelijke (en landelijke) milieus
vol variatie en interactie. De uitdaging van de innovatieve stad is juist om –
tegenover de markt, tegenover de gevestigde belangen – ruimte te bieden voor
nieuwe belangen. Niet alleen een smart grid in de smart city’s, maar vooral ook
feitelijke ontmoetingen. Dat vraagt om een overheid die zich sterk durft te maken
t.o.v. de gevestigde marktpartijen. Scenario P veronderstelt een overheid die daar
sterk genoeg voor is. Scenario C veronderstelt overigens een maatschappelijk
krachtenveld dat de oude belangen partij biedt en ruimte voor nieuwe creëert. De
centrale overheid is daar dan geen speler in.
Diversiteit
De ruimtelijke structuur van Nederland zal altijd bestaan uit een samenstel van
gebieden met hogere en lagere dynamiek, met een variatie in dichtheid, bruto
regionaal product per hoofd, ruimtelijke kwaliteit, toegankelijkheid. Die variatie is
een groot goed: diversiteit is een essentiële voorwaarde voor maatschappelijke en
economische ontwikkeling. De laatste jaren neemt die diversiteit ook fors toe, na
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een lange periode van subsidiariteit en pogingen tot egalitaire spreiding van
bevolking, economische ontwikkeling en werkgelegenheid. Opmerkelijk is nog wel
dat de staat op dit moment bijna 96% van de belastingen int, en daarmee geen
bijdrage levert aan die diversiteit (Groenendijk, 2011).
De ruimtelijke configuraties van de scenario’s P en C staan tezamen voor de
noodzakelijke diversiteit door de combinatie van sterke nationale centra en een
veelzijdige periferie en lokale centra.
3 Infrastructuur en Ruimte en Infrastructuur en
Zonder verleden geen toekomst. Vandaar een kleine terugblik op de werelden van
infrastructuur en ruimte van de afgelopen eeuw.
Bereikbaarheid van stad naar land
Eeuwenlang waren de stedelijke centra de best bereikbare plekken. De regionale en
later ook nationale netwerken van weg en water richtten zich daar op. De
spoorwegen liepen aanvankelijk tot de stadsranden, maar kwamen door de groei
van de steden snel in de stedelijke gebieden te liggen, en werden verbonden tot een
netwerk.
De vroegste rijkswegenplannen ondersteunden die ruimtelijke structuur door het
netwerk van autowegen op te bouwen vanuit de onderlinge verbinding van de
stedelijke centra. In de zestiger jaren van de vorige eeuw is de principiële stap
gezet om het hoofdwegennet zelfstandig te maken. Uitgangspunt werd een raster
van twee- en vierbaanswegen dat het hele land ontsluit. In gebieden met een
hogere verkeersbelasting was de voorziene rastermaat kleiner dan in gebieden met
een lagere verkeersbelasting. Rond de steden werden ruiten of ringen aangelegd,
die het doorgaande verkeer om de stad heen leidden. De autobereikbaarheid
verschoof daarmee naar de stadsranden en het platteland.
Het ruimtelijk beleid van na de tweede wereldoorlog was vooral gericht op
wederopbouw, op het faciliteren van de behoefte aan ruimte voor economische
activiteiten en volkshuisvesting. Lange tijd richtte de planning zich op de scheiding
van functies, als reactie op de slechte menging en hygiëne van de woon- en werk
omgevingen van de 19e eeuw (CIAM, 1933). Tot laat in de 20ste eeuw werden wonen
en werken, voorzieningen en recreatie uiteengelegd, om de onderlinge overlast zo
veel mogelijk te beperken. De investeringen in het openbaar vervoer volgden de
feitelijke ruimtelijke ontwikkelingen nauwelijks (uitzonderingen: Almere,
Zoetermeer, Rotterdam Oost/Capelle a/d IJssel, etc.). Alhoewel aan het eind van de
20e eeuw het CIAM-concept leek uitgewerkt, bevorderde de milieuwetgeving toch
een steeds verdergaande scheiding op alle schaalniveaus.
Ruimtelijk beleid en infrastructuurbeleid leidden zo tezamen tot grootschalige
suburbanisatie. Gedurende vele decennia groeiden gemeenten met matig OV of
zonder station sterker dan de steden die goed door het OV waren ontsloten. Het
gevolg: een extra sterke groei van het autogebruik, en dichtslibben van de nieuwe
wegen rond de steden.
Kwaliteit van de stad
In de zeventiger jaren ontstaat er meer aandacht voor het beheersen van de groei.
De sprawl is enigszins afgeremd door de ontwikkeling van uitbreidingswijken en de
latere generatie VINEX-locaties binnen de grootstedelijke gewesten. Tegelijk richt
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het beleid zich meer en meer op de ‘oude’ stad. Een langdurig proces van
grootschalige stadsvernieuwing en aanpak van de verkeerscirculatie hebben de
stedelijke gebieden veel aantrekkelijker gemaakt. Het milieubeleid heeft de
onderlinge overlast van vele activiteiten sterk verminderd. De kwaliteit van de
openbare ruimte is wezenlijk verbeterd. Steden zijn nu veel geschikter als
woongebied, als vestigingsplaats voor cultuur, diensten, voorzieningen, recreatie.
Na een periode van uitstroom is nu een periode van hernieuwde belangstelling voor
het wonen en werken in de stad en de daarbij behorende verstedelijking te zien.
Door de geringe bouwproductie stijgt zelfs de gemiddelde woningbezetting in
Amsterdam, iets wat in jaren niet meer voorkwam. Het openbaar vervoer ontsluit de
nieuwe stedelijke centra van werk en diensten soms beter dan de weg dat doet. Het
gebruik van het spoor groeit dan ook sneller dan het gebruik van de weg. Daarmee
is het OV netwerk een onmisbare de drager van de nieuwe stedelijke economie
geworden.
Langere afstanden, sociale segregatie
In de negentiger jaren van de vorige eeuw laat Rijkswaterstaat het rasterconcept
voor het hoofdwegennet los. Voor het toenemend verkeer worden minder nieuwe
schakels aangelegd. Bestaande schakels worden verbreed en binnen de schakel
worden doorgaand en regionaal verkeer van elkaar gescheiden. Zo ontstaat op de
randwegen van de grotere steden van Nederland een parallelstructuur (inmiddels
gereed rond onder anderen Eindhoven, Amsterdam, Rotterdam, Leiden, Utrecht).
De voornaamste investeringen in het openbaar vervoer van de afgelopen decennia
richtten zich op de hogesnelheidstreinen, op de spoorverdubbeling van de
voornaamste NS-lijnen (PHS), op de uitbouw van de centrale stations in de steden,
en beperkt op enkele inter-stadsregionale HOV- of metroverbindingen.
Zowel op het hoofdwegennet als in het hoofdnet van het spoor van Nederland
hebben de langere afstanden meer ruimte gekregen t.o.v. de kortere afstanden. Het
SCP (2003) en het CPB (2014) laten zien dat vooral de hoger opgeleiden daarvan
profiteren. (En daarmee zeker ook de nationale economie.) Het huidige
infrastructuurbeleid bevordert daarmee ook de maatschappelijke ongelijkheid.
Daarmee doen we de lager opgeleiden en de samenleving als geheel tekort. Ook al
is Nederland een land zonder heel grote extremen, het feit dat belangrijke groepen
in de samenleving in een vicieuze cirkel zitten van lage inkomens, laag opgeleide
ouders, kleine actieradius, weinig toegang tot maatschappelijke, culturele en sociale
ontwikkeling, betekent in feite dat een belangrijk deel van het talent dat
beschikbaar is in dit land niet wordt aangesproken. Voor de toekomst ligt hier een
belangrijke uitdaging. Scenario P lijkt de maatschappelijke ongelijkheid eerder te
versterken. Scenario C lijkt meer kansen te bieden voor een gelijkwaardiger
verdeling van toegankelijkheid.
Groei of herstructurering
De concepten voor ruimte en infrastructuur van na de tweede wereldoorlog
veronderstelden groei, uitbreiding, een continue vraag naar nieuwe ruimte. De groei
van de bevolking vertraagt of stagneert echter (alhoewel we langzaam doorgroeien
naar 17 miljoen inwoners), de bevolkingsopbouw verandert van jong naar grijs. De
ruimtebehoefte voor volkshuisvesting, industrie en dienstverlening verandert, en
vermindert sterk. De beleidsvragen voor de toekomst gaan daarom vooral over
herstructurering van bestaande ruimte en infrastructuurstelsels.
De structuur van de economie verandert nog verder, en in hoog tempo: focus op
innovatie, kleinere netwerk-bedrijven in snel wisselende configuraties, meer
dienstverlening dan zware industriële productie. Het is niet te voorspellen in welke
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sectoren en op welke locaties de volgende economische ontwikkeling wordt
gegenereerd. De snelle groeiers van gisteren verliezen morgen hun glans. Het
aanpassen van de fysieke netwerken en de ruimtelijke omgeving verloopt in een
veel trager ritme dan de economische cyclus. Het beleid ten aanzien van ruimte en
mobiliteit kan niet voorspellen wie de winnaars van overmorgen zullen zijn. Een
zekere neutraliteit naar de diverse steden en regio’s is daarom gepast. Scenario C
sluit daar veel meer op aan dan scenario P.
4 De configuraties en besturing van Planned-opolis en Communi-city
De drijvende krachten achter Communi-city en Planned-opolis staan voor twee
realiteiten die tegelijkertijd werkzaam zijn in het bestuur, in de ruimte, in de
mobiliteit: bottom-up en top-down, spreiden en concentreren, toelaten vernieuwing
en behouden van het bestaande. Een sterke maatschappij zorgt voor evenwicht in
die wisselwerking. Deze paragraaf schetst eerst enkele consequenties van een
extreme inzet op elk scenario afzonderlijk, om daarna te zoeken naar de vruchtbare
wisselwerking.
Controleren of leren
Planned-opolis laat zich leiden door schaarste. Er is toenemende concurrentie en
strijd om de essentiële voorraden, of het nu gaat om energie of water, schone
landbouwgrond of zeldzame mineralen. De centrale overheden en de grootste
bedrijven zoeken mede op basis van de big data tezamen naar manieren om daar
vat op te krijgen, en daarmee hun eigen continuïteit en legitimiteit veilig te stellen.
Concentreren, centraliseren, controleren, beheersen zijn typerende begrippen.
Voor het scenario Planned-opolis kan Singapore een goed voorbeeld zijn, zowel qua
bestuursstijl als qua ruimtelijke configuratie: een rigide centrale overheid, zeer
nauw verbonden met de grootste bedrijven, stuurt de locatiekeuzes van bedrijven
en instellingen, afgestemd op de aanleg van OV-lijnen en dicht netwerk van OVlijnen, in een context van een beheerst autobezit en autogebruik. Innovatie wordt
bevorderd door de ontwikkeling van high-brow kunstacademies en musea, door de
oprichting van nieuwe campussen en laboratoria.
De fysieke netwerken zijn op het hoofdcentrum gericht, de hub in het netwerk. De
belasting van de netwerken is zeer spitsgevoelig. De woon-werkstromen bewegen
tussen de periferie en het centrum. Alleen wie geld heeft kan in zich dat centrum
vestigen. De maatschappelijke of ecologische kosten van Planned-opolis komen bij
de underdog terecht – groepen die geen toegang hebben tot de centrale steden, die
lange afstanden moeten afleggen tussen hun verafgelegen goedkope huurwoningen
en de centraal gelegen werkgelegenheid en diensten. De samenleving is sterk
gelaagd. In Londen speelt deze spanning al sinds de jaren ’90. De commuter
afstanden en kosten zijn zo hoog geworden dat lage inkomens de arbeidsplaatsen in
het centrum niet meer kunnen bereiken. Het structuurplan van burgemeester
Livingstone (2000-2008) probeerde daar wat aan te doen door een spreidingsbeleid
voor te stellen van metropolitane centra.
Daartegenover vertrouwt Communi-city op de continue nieuwsgierigheid van
mensen, met tal van verschillende competenties, inzichten, behoeften, die op een
pragmatische manier met schaarste aan de slag gaan, en die daarvoor nieuwe
technologieën en sociale verbanden weten te ontwikkelen. Begrippen als leren,
zelfreguleren, experimenteren, initiëren staan dan centraal.
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Van het scenario Communi-city bestaan vele, vooral kleinschalige voorbeelden:
oudere stadswijken met een grote diversiteit aan bebouwing en functies; vroegere
haven- en industriegebieden waar goedkope ruimte beschikbaar komt, waar krakers
en kunstenaars een eigen werkelijkheid scheppen, waar oud en nieuw elkaar
ontmoeten; campussen van universiteiten en laboratoria van grote bedrijven die
cultuur, inwoning, en zelfs concurrentie proberen aan te trekken. Het centrale
bestuur ontbreekt, lokale initiatieven bepalen het beeld.
Als dit ruimtelijk scenario over het hele land wordt uitgerold, ontstaat een soort
tapijtmetropool – een doorlopende verzameling van telkens wisselende configuraties
van werken, wonen, diensten, onderwijs, groen. Er is nauwelijks ruimte voor
grootschalige elementen als zware industrie of vliegvelden, voor natuurgebieden,
voor centrale coördinatie van bijvoorbeeld de ontwikkeling van netwerken of
waterveiligheid. Big data zijn van iedereen. Zelfsturing bepaalt het gebruik van de
fysieke netwerken. Deze vormen een common good: regulering van het gebruik van
de schaarse ruimte op de weg geschiedt door onderlinge vereffening: wie op de
drukke momenten rijdt betaalt, wie dan weinig rijdt ontvangt.
Doordat er in dit scenario nauwelijks monofunctionele kantoorgebieden of
woonwijken zijn, is de belasting van de netwerken diffuus, in de ruimte en over de
tijd. Het scenario vraagt om een dicht raster van wegen en collectieve
vervoerverbindingen.
De sociale kosten van dit scenario worden lokaal opgevangen – in naoberschap, in
de mogelijkheden om overal opnieuw te beginnen, eigen voedsel te kweken, een
nieuwe start te maken. Mensen die om wat voor reden dan ook daar geen
aansluiting mee weten te vinden vallen hier uit de boot. Dat leidt tot vormen van
rural poverty zoals die in de VS is te zien. Ook deze samenleving is gelaagd.
Grootschalige uitdagingen, decentrale oplossingen
Big data zullen het economische en het maatschappelijke landschap wezenlijk
veranderen. Twee voorbeelden:
-

-

Ali Baba verbindt één op één kleine en grote Chinese bedrijven onderling
zodat ze tezamen als grote mondiale producenten kunnen functioneren. Hun
informatiesysteem is onder andere gekoppeld aan een zeer diffuus
transportsysteem en een eigen betalingssysteem. Ali Baba verbindt zo zeer
kleine initiatieven uit het Chinese achterland met de wereldmarkt.
Uberpop laat nog maar het begin zien van de mogelijkheden van
zelfregulering in het vervoer, en in de betalingssystemen. Het systeem
verbindt één op één aanbieders en klanten op de weg. Dat leidt tot een
optimalisering van het gebruik van de beschikbare ruimte op de weg en in
de voertuigen. Dat zal nog groter worden als het autogebruik belangrijker
wordt dan het bezit van de voertuigen. Ook de schaal waarop de financiële
arrangementen tussen overheden en burgers, en tussen burgers onderling
plaats vinden, kan wezenlijk veranderen.

Beide systemen bieden met slimme software nieuwe diensten aan die in een grote
vraag blijken te voorzien. Beide systemen veronderstellen de alomtegenwoordige
beschikbaarheid van internet, van de grote servers van onder andere Google en
Microsoft, van het nu bijna mondiale netwerk van satellieten en zendmasten. Deze
grootschalige voorzieningen faciliteren de kleinschalige relaties. De maatschappij is
sterk afhankelijk van deze essentiële infrastructuur. De internationale verbindingen,
over zee, door de lucht of per rail vormen ook zo’n essentiële infrastructuur. Die
vragen om governance ter afstemming van de Europese en mondiale partijen. Dat
kan niet bottom-up.
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Dat betekent niet één op één dat de ruimtelijke structuur zich moet voegen naar de
top knooppunten van bereikbaarheid. Centralisatie en coördinatie zijn twee te
onderscheiden strategieën. Het bereik van de servers van Google beperkt zich niet
tot de Eemshaven. Het bereik van de HSL beperkt zich niet tot de locatie van de
haltes, althans, als weg en rail de haltes verbinden met de rest van het land. Wel
ontstaat er een nieuwe Europese metropolitane schaal van super bereikbare
knopen, en hun daaraan gekoppelde netwerken. Borrowed size op regionaal,
nationaal en Europees niveau: door de grote hubs te verbinden met een aantal
relevante regio’s in de rest van het land krijgen ze een grote meerwaarde,
bijvoorbeeld door de industriële regio rond Eindhoven beter aan te sluiten op
Schiphol, de HSL en de ICE de TGV (Raspe, 2012).
De ruimtelijke configuratie en de sturingsfilosofie van model C sluiten aan op de
focus op innovatie op lagere schaal, terwijl de configuratie van en de filosofie achter
P vooral aansluiten op de zorg voor efficiency en concentratie in metropolitane
netwerken. Dat stelt de vraag naar het internationaal netwerk. De (inter)nationale
connectiviteit verandert: R’dam - Antwerpen - Brussel is nu al 30/45 minuten,
A’dam – R’dam ook. De positie van Eindhoven in de nationale context is aan de
orde, door een versnelling via R’dam/Breda en/of via A’dam/Utrecht. En daarmee de
discussie over R’dam/Ruhr en A’dam/Frankfurt en Den Haag/Berlijn. Er is dringend
een visie nodig op de gewenste ontwikkeling van super concentratie in coördinatie
met de beslissingen over zulke infrastructuur. Voor het openbaar vervoer is dat
essentieel.
5 Samen werken voor 2040
Wie werken samen en hoe werken we samen in die nieuwe wereld van big data,
veranderende mobiliteit, transformatie van de netwerken en een duurzame
leefomgeving? De vorige paragrafen lieten zien dat de partners voor
Rijkswaterstaat, als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van ruIMte, landelijk
én regionaal én lokaal te vinden zijn. De effectiviteit van de organisatie hangt meer
en meer af van het vermogen om op al die schaalniveaus in verbinding te gaan met
andere overheden en met marktpartijen.
Infrastructuur werkt met ruimte
Mobiliteit en bereikbaarheid, ruimtelijk beleid en milieubeleid zijn de afgelopen
decennia in verschillende ministeries, met eigen wet- en regelgeving, met
gescheiden geldstromen aangestuurd. De overheden hebben weinig financiële
middelen meer om ruimtelijke ontwikkelingen te sturen. Binnen de ruimtelijke
sectoren zitten de financiële middelen vooral bij de infrastructuursector. Een steeds
groter deel van die middelen zal de komende decennia naar beheer en onderhoud
gaan. En een steeds groter deel van de ruimtelijke planning zal gaan om
herstructurering van, vooral, monofunctionele gebieden.
De actoren rond ruimte en infrastructuur moeten bovendien nadenken over het
vooruitzicht van de schone en hopelijk ook stillere auto. Daarin wordt milieuwinst
geboekt, maar de ruimtevraag blijft. Zo laat het plan van Winny Maas (MVRDV
2010) voor Parijs zien dat de Périphérique ineens een as /ring voor gemengde
verstedelijking kan worden in plaats van een negatieve achterkant van de stad. De
stad kan weer zichtbaar worden omdat de geluidschermen kunnen worden gesloopt
en de ontmenging in de huidige milieuzonering kan worden afgeschaft. Dat levert
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grote kansen op voor de A10 in Amsterdam, de A13 in Delft, en A13 en de A20 in
Rotterdam, de A7 in Groningen; et cetera.
Om de feitelijke ontwikkeling van mobiliteit en bereikbaarheid bij te kunnen sturen
zal de nadruk van het verkeersbeleid moeten komen te liggen op de afstemming
van ruimtelijke ontwikkeling en infrastructuur. Menging van wonen, werken en
voorzieningen leidt over het algemeen tot een betere, meer evenwichtige benutting
van bestaande infrastructuur en vervoersdiensten. In de herstructurering zullen
monofunctionele kantoorgebieden en bedrijfsterreinen worden opgeheven of
omgebouwd tot multifunctionele woon-, werk- en voorzieningengebieden. Het gaat
hier vooral om projecten die stedelijk en regionaal zijn ingebed. Op die
schaalniveaus zijn de partners die met Rijkswaterstaat aan mobiliteit en ruimte
zullen werken.
Governance en government
In scenario P wordt de planning gestuurd door een krachtige overheid. In scenario C
door een diverse en brede governance met veel partijen. Wil de government dan
wel governance succesvol aanhaken bij de gewenste economische en sociale
ontwikkeling dan heeft dat gevolgen voor de mogelijke rollen van Rijkswaterstaat,
als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van ruIMte.
In scenario P vindt de realisatie van de gewenste interactiemilieus plaats vanuit de
centraal gestuurde budgetten. Ruimtelijke planning (place making) en infrastructuur
worden centraal gefinancierd en tezamen gemanaged. Rijkswaterstaat verandert
met DG ruimte en DG Wonen met de agenda Stad tot een orgaan dat nadenkt over
integrale stedelijke en metropool-ontwikkeling en organiseert daarbinnen infra en
place making als onderdeel van haar taak. RuIMte ontwikkelt zich als het nationaal
ministerie van ruimtelijke structuur en planning. In scenario P wordt krachtig
ingezet op internationale netwerken voor lucht, rail en weg. RuIMte bouwt en
beheert grote infrastructuur en verleent concessies voor de exploitatie ervan.
Knooppunt autoriteiten van Staat en Privaat sturen de place making.
In scenario C zijn de wegen en netwerken gedecentraliseerd met de daarbij
behorende belastingheffing en besturing. De grootstedelijke gebieden of de
metropoolregio’s delen het wegennet op in stukjes zodat dat proces van
herstructurering bottom-up plaats gaat vinden vanuit hun regie en ambitie om te
sturen op de integratie van interactiemilieus. Aansluitingen op lokale netwerken:
voet, fiets, OV, auto, internet worden geoptimaliseerd.
Successen uit het verleden
De ICOG (Interdepartementale Commissie Groeikernen) stuurde in de jaren ’70 met
rijksgeld de ontwikkeling van de grote groeikernen aan met geld voor woningbouw,
infrastructuur en groenstructuur. De eerste generatie sleutelprojecten uit de jaren
’80 werden op een zelfde integrale wijze door steden en rijk ontwikkeld, om de
stedelijke centra te vernieuwen en de stagnerende stedelijke economie op te
peppen. Een tweede generatie volgde in de jaren ‘90 waarbij het relevante verschil
was dat ze allemaal onderdeel zouden worden van het te realiseren HST netwerk.
Deze laatste locaties (waarvan sommigen ook al onderdeel waren van de eerste
generatie) zijn nu nog volop in ontwikkeling.
Zo ontstaan er dus drie beleidsmatige opgaven
Los van de wijze waarop de governance en government zich zullen ontwikkelen is
een volgende stap denkbaar waarin de belangrijkste culturele, universitaire,
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bestuurlijke en zakelijk milieus meer integreren en ook beter in het metropolitane,
nationale en internationale netwerk worden ingebed.






Als eerste place making op lokaal niveau en verbinden op regionaal, nationaal
en internationaal niveau. Niet overal HST halten, maar halten van de HST met
perfecte nationale en metropolitane en regionale verknoping voor OV en auto
naar de door te ontwikkelen innovatieve en culturele centra. De nieuwe OV
infrastructuur die daarvoor nodig is, wordt alleen gerealiseerd (net als nu al voor
de PHS zou moeten) als de aanliggende halteplaatsen zich daadwerkelijk
ontwikkelen.
Ten tweede verbeteren van de connectiviteit van de niet op dit netwerk
aangesloten gebieden ten gunste van de economische participatie van die
inwoners en bedrijven .
En ten derde herstructurering van in de jaren ’60 en ’70 al te rigoureus
neergestreken infrastructuur die de stedelijke samenhang en ruimtelijke
kwaliteit ernstig verstoort. De eerste “oude” snelwegen zullen voor 2040 moeten
zijn omgebouwd en beter ingebed in hun omgeving.

De organisatorische opgave
Werken aan mobiliteit, interactie en diversiteit vraagt om een organisatie die zich
richt op de externe baten van haar activiteiten. De manier waarop vlot en veilig
verkeer worden aangestuurd is daar doorslaggevend in. Efficiency kan in de weg
staan van maatschappelijke effectiviteit.
Om de maatschappelijke baten van het werken aan infrastructuur te verhogen dient
Rijkswaterstaat verbindingen aan te gaan met andere departementen, met regionale
en lokale overheden, en met verschillende marktpartijen. Die andere partijen
hebben Rijkswaterstaat ook nodig, de wederzijdse afhankelijkheid zal alleen maar
toenemen.
Het vermogen om te experimenteren, de nieuwsgierigheid en het
innovatievermogen van scenario C zijn de belangrijke nieuw te ontwikkelen
competenties, waar Rijkswaterstaat zijn voordeel mee kan doen, naast het
vermogen om het functioneren van de essentiële infrastructuren veilig te stellen. In
de complementariteit zit de kracht.
Kortom, er is nog veel te doen: grootschalige uitdagingen, decentrale oplossingen.
Nederland is nog lang niet af.
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