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Voorwoord

Voor u ligt de eerste versie van de Monitor concurrentiepositie ITS, 2016. Deze mo-
nitor is een initiatief van Connecting Mobility en het ministerie van Infrastructuur en
Milieu (IenM). Doel van de monitor is om vanaf nu jaarlijks uitspraken te kunnen
doen over de (inter)nationale concurrentiepositie van de Nederlandse ITS-sector en
de ontwikkelingen daarin. De monitor helpt IenM daarnaast bij haar publieke ver-
antwoording richting de Tweede Kamer en heeft een agenderende functie richting
alle betrokken stakeholders. De komende jaren vinden jaarlijkse vervolgmetingen
plaats, zodat relevante ontwikkelingen in beeld kunnen worden gebracht.
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Samenvatting

Achtergrond monitor
Deze eerste versie (nulmeting) van de ‘monitor internationale concurrentiepositie
van de ITS-sector’ geeft een overzicht van de ontwikkelingen en de stand van zaken
in deze dynamische sector.

De monitor is gebaseerd op een enquête onder bedrijven en kennisinstellingen, op
interviews in binnen- en buitenland met bedrijven, experts en overheden en op
deskresearch. Het begrip ‘ITS-sector’ is in de monitor ruim gedefinieerd: het gaat
om bedrijven en kennisinstellingen die ICT toepassen om het personenautoverkeer
te verbeteren. Daarbij kan het gaan om het aansturen en informeren van automobi-
listen, het verzamelen van data, maar ook om bijvoorbeeld rijtaakondersteuning en
coöperatieve systemen. Het traditionele mobiliteitsmanagement valt niet binnen de
definitie (zolang het niet gaat om ICT-systemen) en dit geldt ook voor goederenver-
voer en vervoer over andere dan weginfrastructuur.

De ITS-markt in perspectief
Als we kijken naar de internationale ITS-markt, dan zien we dat er een wereldwijde
markt is voor bijvoorbeeld GPS-navigatie, waar enkele wereldspelers (waaronder
TomTom) de wereldmarkt bedienen. Ditzelfde geldt voor bepaalde componenten die
voor ITS van belang zijn, zoals semiconductors (waarbij NXP een van de wereldspe-
lers is). Als het gaat om netwerken voor mobiele communicatie zijn het landelijke
netwerken, die in toenemende mate door een beperkt aantal internationale opera-
tors worden aangeboden. Ook hier is dus sprake van toenemende internationale
concentratie. Maar als we kijken naar de verkeersmanagementkant binnen de ITS-
markt, dan is nog sterk sprake van landelijke markten met ieder een eigen historie
en voorkeuren aan vraag- en aanbodzijde. Wel maken de aanbieders op deze deel-
markt in toenemende mate gebruik van internationale componenten, data en exper-
tise. Ook in Nederland is dit het geval, waarbij het opvalt dat de aanbodzijde van de
markt bestaat uit een enkele grote en een groot aantal kleinere partijen, die in wis-
selende samenstelling samenwerken om Nederlandse opdrachten binnen te halen en
uit te voeren.

Dashboard kwantitatieve resultaten voor bedrijven actief op ITS-gebied in
Nederland
Uit onderstaand dashboard, dat is gebaseerd op de uitgevoerde enquête onder Ne-
derlandse ITS-bedrijven blijkt dat de ontwikkelingen en de verwachtingen van de
sector zeer positief zijn. In hoofdstuk twee wordt hier uitgebreid op ingegaan.
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Het speelveld de komende jaren
De overtuiging van alle betrokkenen bij de monitor is dat er in de ITS-sector de
komende jaren veel gaat veranderen: er gaat meer internationale handel plaatsvin-
den en ook een verschuiving tussen afzetmarkten (overheidsmarkt/B2G, consumen-
tenmarkt/B2C en business-to-businessmarkt/B2B). De toenemende internationale
standaardisering creëert (uiteindelijk) een Europees level playing field met uniforme
regels, maar creëert tegelijkertijd ook onzekerheid totdat duidelijk is welke stan-
daarden deze status bemachtigen. Slechts weinig durven concrete voorspellingen te
doen wat dit voor de Nederlandse ITS-sector en voor de internationale concurren-
tiepositie zal betekenen. Wel is de algemene verwachting dat de omzet vanuit de
overheden/wegbeheerders de komende decennia in zijn totaliteit zal dalen. Daar
staat tegenover dat auto’s steeds meer worden uitgerust met ITS-applicaties, waar-
voor de gebruiker zal betalen. Er wordt dus een toenemende verschuiving van busi-
ness-to-government naar business-to-consumer (B2C) en business-to-business
(B2B) verwacht, waarbij verdienmodellen worden gevormd rondom de verkoop van
advertenties en data. De eerste tekenen voor deze verschuiving zien we al: de in-
komsten uit B2B en B2C nemen sterker toe dan die vanuit de wegbeheer-
ders/overheid.

De krachten en aandachtspunten van de Nederlandse ITS-sector
De bedrijven in de Nederlandse ITS-sector zijn zeer positief gestemd over de toe-
komst en ze geven ook aan te verwachten meer te gaan exporteren. Uit de SWOT-
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analyse die in deze monitor is opgesteld, blijkt dat deze verwachtingen te recht-
vaardigen zijn, maar dat er ook een aantal kanttekeningen bij te plaatsen zijn.

Figuur S.1 SWOT-analyse internationale concurrentiepositie Nederlandse ITS-sector

Als sterk punt van de Nederlandse ITS-sector komt duidelijk naar voren de aandacht
die de overheid heeft voor ITS en de publiek-private samenwerking die goed van de
grond komt. Een ander sterk punt heeft te maken met de kenmerken van Nederland
en de Nederlanders: Nederland is een dichtbevolkt land, met een fijnmazig wegen-
netwerk. Dit maakt verkeersmanagement noodzakelijk en effectief. Daarnaast staan
Nederlanders relatief open voor innovatie, is de penetratie van smartphones hoog
en zijn mobiele datanetwerken van hoge kwaliteit. Nederland leent zich daarmee
goed als pioniersgebied voor ITS-innovaties. Een ander belangrijke sterkte is de
kennis die Nederland van oudsher heeft op het gebied van verkeerskunde en aan-
sturing, en mogelijk ook die van cartografie. Hiermee heeft Nederland een (Europe-
se) koppositie op het gebied van (stedelijk) verkeersmanagement en routenavigatie.
Dit is een duidelijke kracht in het internationale speelveld.

Bij het streven naar een sterke concurrentiepositie heeft Nederland ook enkele
zwakke punten. Ten eerste is de Nederlandse ITS-sector versnipperd. Er zijn enkele
zeer grote bedrijven die op de wereldmarkt een belangrijke rol spelen in ITS (met
name TomTom en NXP), maar met name het verkeersmanagement segment van
ITS is gefragmenteerd. Ook op dit vlak zijn er wel grote bedrijven die de regie kun-
nen nemen bij grote ITS-projecten, maar zij zijn niet groot genoeg om alle kennis-
velden af te dekken. Daar komt bij dat de Nederlandse thuismarkt beperkt in om-
vang is in vergelijking met bijvoorbeeld Duitsland, Japan en de VS. Volgens heden-
daagse economische logica zal er in de toekomst een concentratie in de wereldwijde
ITS-sector plaats vinden en het is nog maar de vraag of de Nederlandse spelers
hierbij een dominante rol kunnen innemen (denk hierbij aan de concurrentiekracht
van grote partijen als Google, Apple, Uber en Siemens).

Een ander zwak punt is de remmende voorsprong die Nederland heeft op het gebied
van verkeersmanagement. In het verleden is veel geïnvesteerd in wegkantsys-
temen. Meer dan in veel andere landen. Dit belemmert de overgang naar meer in-
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novatieve systemen. Niet alleen omdat al in de oude infrastructuur is geïnvesteerd,
maar ook omdat dit tot complexe organisatiestructuren heeft geleid en omdat som-
mige mensen en organisaties gebaat zijn bij de huidige status quo. Tenslotte heeft
Nederland geen autofabrikanten (OEM’s). Dit betekent dat er relatief weinig kapitaal
en marktmacht vanuit die kant aanwezig is om veranderingen te forceren. Als toele-
verancier van buitenlandse autofabrikanten speelt Nederland wel een belangrijke
rol, maar de beslissingen van die fabrikanten worden niet hier genomen.

Overigens kan dit laatste punt ook een kans zijn: juist doordat Nederland geen ei-
gen auto-industrie heeft, is Nederland een interessant land voor buitenlandse auto-
fabrikanten om zich te vestigen (Tesla) of ITS-technologieën te testen en in de
markt te zetten. Bovendien kan de auto-industrie bepaalde ontwikkelingen ook te-
genhouden. Ontwikkelingen in de auto-industrie worden, als het om ITS gaat, in
veel gevallen vanuit de ICT-sector geïnitieerd. Een andere duidelijke kans is de toe-
nemende standaardisering op veel ITS-vlakken, waardoor ITS een steeds internati-
onalere markt wordt. Mede door deze standaardisering, maar ook door de technolo-
gische mogelijkheden en het inzicht dat ITS zeer kosteneffectieve mogelijkheden
biedt om de wegcapaciteit te vergroten, is ITS een duidelijke internationale groei-
markt. Dit is de belangrijkste kans voor de sector.

Kijken we tot slot naar de bedreigingen, dan zien we in zijn algemeenheid de moge-
lijkheid dat er nog wel eens een bijstelling van de groeiverwachting kan komen,
bijvoorbeeld waar het gaat om de zelfstandig rijdende auto. Het is goed denkbaar
dat zich op veiligheids- en aansprakelijkheidsgebied incidenten zullen voordoen die
de groei negatief zullen beïnvloeden. Een andere bedreiging vormen uiteraard de
ITS-bedrijven in andere landen. Ook daar zit men niet stil. Daarbij is de kans dat er
een grote disruptive toetreder (zoals Uber op de taximarkt of AirBnB op de hotel-
markt) opstaat niet ondenkbeeldig. Bedrijven als Google en Apple beschikken over
een schat aan data waar ze veel meer mee kunnen doen op ITS-gebied dan nu het
geval is.

Conclusies
Concluderend kunnen we stellen dat de verwachtingen van de Nederlandse ITS-
sector positief zijn en dat daar ook gegronde aanleiding voor is. Tegelijkertijd staan
we aan de vooravond van grote veranderingen die de Nederlandse ITS-sector kan-
sen zal bieden, maar ook bedreigingen. De komende jaren worden dus spannend.
Via deze monitor, waarvan dit de nulmeting is, proberen we de ontwikkeling van de
internationale concurrentiepositie van de Nederlandse ITS-sector zo goed mogelijk
te volgen.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding
Hoe hebben de omzet en export van Nederlandse ITS-bedrijven zich ontwikkeld?
Wat is hun innovatiekracht? Hoe ontwikkelt de kennispositie zich van Nederlandse
ITS-bedrijven en kennisinstellingen?
Welke rol spelen de Nederlandse wegbeheerders bij de ontwikkeling van de ITS-
markt?

Dit zijn voorbeelden van veel gestelde vragen sinds het begin van het actiepro-
gramma ‘Beter geïnformeerd op weg’. Connecting Mobility (CM) en het ministerie
van Infrastructuur en Milieu (IenM) hebben het initiatief genomen voor een monitor
van de concurrentiepositie van de ITS-sector om de komende jaren uitspraken te
kunnen doen over deze positie. De monitor helpt IenM bij haar publieke verant-
woording richting de Tweede Kamer, maar biedt daarnaast ook inzicht in hoe de
concurrentiepositie van de ITS-sector zich ontwikkelt en beoogt uiteindelijk ook
belangrijke zaken te agenderen en stakeholders te activeren.

1.2 Achtergrond van de studie
ITS-ontwikkelingen bieden tal van kansen voor de gebruiker, de bedrijven actief in
de ITS-sector en ook voor maatschappelijke belangen. Het versterken van de inter-
nationale concurrentiepositie van deze sector is een van de publiek-privaat gedefini-
eerde doelen op het gebied van ITS (zie Routekaart Beter Geïnformeerd op Weg).

Decisio voert deze monitor de komende jaren uit in samenwerking met TNO. De
monitor is tot stand gekomen op basis van:
· deskresearch en marktstudies;
· een (web)enquête onder ITS-bedrijven en kennisinstellingen;
· een interviewronde met vertegenwoordigers van marktpartijen, kennisinstellin-

gen, branche experts en opdrachtgevers;
· de Technologieradar, die door TNO is ontwikkeld (zie paragraaf 1.4.2).

Dit is de eerste uitgave van de monitor en heeft daarmee de status van nulmeting.
De komende jaren vinden jaarlijkse vervolgmetingen plaats, zodat ontwikkelingen in
beeld kunnen worden gebracht.

1.3 Korte schets van de ITS-sector
ITS is een internationaal verzamelbegrip voor de toepassing van informatie- en
communicatietechnologieën (ICT) om het verkeer veiliger, efficiënter, betrouwbaar-
der en milieuvriendelijker te maken. ITS is min of meer ontstaan met het informe-
ren van de weggebruikers, bijvoorbeeld via Dynamische Route Informatie Panelen
(DRIPS) en via berichten over de radio (RDS-TMC). Inmiddels is het veld veel bre-
der en behelst het naast de ICT rondom de infrastructuur, ook steeds meer de
communicatie tussen voertuigen onderling en tussen voertuigen en de infrastruc-
tuur. In de basis bestaat ITS uit verschillende technologieën (veelal met elkaar ver-
bonden) die zich in een hoog tempo ontwikkelen.

Sommige van deze onderliggende technologieën hebben een directe link met de
transportinfrastructuur of het voertuig. Bij andere technologieën is dit minder evi-
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dent zoals bijvoorbeeld met big data analytics ten behoeve van vernieuwend mobili-
ty-as-a-service aanbod.

1.4 Onderzoeksmethode in het kort

1.4.1 Scope monitor
De afbakening is tot stand gekomen in samenspraak met IenM, CM en Connekt. De
ITS-monitor richt zich (globaal) op “technologische toepassingen gericht op een
optimale benutting van wegcapaciteit” en meer specifiek op:
· coöperatief rijden;
· verkeersmanagement;
· en automatisch rijden.

Vervoersmanagement (in traditionele zin), specifieke toepassingen in het goederen-
vervoer en OV (spoor, tram en metro) vallen daarmee als zodanig buiten de scope
van de monitor.

De monitor richt zich echter niet alleen op het bedrijfsleven, maar ook op de op-
drachtgevers (de wegbeheerders), het ITS-ecosysteem bestaande uit kennisinstel-
lingen (Technische Universiteiten, hogescholen, TNO, etc.) en het stelsel van inter-
mediairs en samenwerkingsverbanden (CM, DITCM, Connekt, Automotive.NL, etc.).

1.4.2 De Technologieradar als analysetool
ITS is een breed begrip en een de ITS-sector is een sector in beweging met veel
dimensies. Om tot een afbakening van de markt te komen, is in samenwerking met
TNO een Technologieradar opgesteld. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen vijf
ITS-segmenten en vier verschillende productmarktfasen.

In figuur 1.1 is het resultaat van een sessie opgenomen waarin met verschillende
ITS-experts is nagedacht over verschillende thema’s binnen ITS en de fase en het
segment waarbinnen deze thema’s zich bevinden. In bijlage II vindt u de volledig
ingevulde versie met daarin alle 58 geïdentificeerde technologieën.
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Figuur 1.1 Technologieradar voor de ITS-sector

De vijf segmenten zijn:
· Het segment Apps bevat het thema ‘Speed/lane information’ met technologieën

als lane advice en shockwave damping. Andere thema’s zijn ‘Navigation’ (bijv.
smart routing), ‘POI apps’ (bijv. local event apps) en het thema ‘xAYD’ (x as you
drive) met apps als pay as you drive (PAYD).

· Binnen het segment Voertuig staat het thema ‘Driving assistance systems’ cen-
traal met technologieën die variëren van autonoom rijden en platooning tot lane
level positioning en cruise control.

· Binnen het segment Wegkant zijn er twee thema’s geïdentificeerd: ‘Traffic ma-
nagement’ met technologieën als matrix signs en toegangscontrole en het thema
‘Intersection optimalisation’ met een focus op priority for vehicles/public
transport, etc.

· Big data omvat technologieën als car-as-a-sensor, video-based monitoring, float-
ing car data en binnen het thema ‘Data analysis’ automated data analysis.

· Het segment ICT-infra tot slot, kenmerkt zich door technologieën als 5G voor V2X
(vehicle to everything), software defined networks, wifi-p en 3G/4G.

Figuur 1.1 geeft niet alleen een overzicht van de thema’s en technologieën per seg-
ment, maar ook de productmarktfase waarin de thema’s zich bevinden. Hieruit kan
bijvoorbeeld worden opgemaakt dat de thema’s Driving assistance systems en ICT
Networks zich nog gedeeltelijk in de fundamentele onderzoeksfase bevindt, in te-
genstelling tot bijvoorbeeld de thema’s Navigation en xAYD.

1.4.3 Totstandkoming monitor
In de voorbereidende fase zijn keuzes gemaakt over de afbakening van de monitor,
de mee te nemen indicatoren en de verschijningsvorm en frequentie van de moni-
tor. Voor de afbakening van de sector is gebruik gemaakt van de Technologieradar
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van TNO (zie de vorige subparagraaf). De te meten indicatoren zijn deels voortge-
komen uit een eerder verkennend onderzoek door Decisio (2015). De lijst met indi-
catoren bestaat uit vier onderdelen:
· ITS-sector (omzetontwikkeling, aantal werknemers, etc.);
· internationaal (uitvoer, etc.);
· ITS-kennis (aantal kenniswerkers, aantal ITS-projecten, etc.);
· overig (beleidsstrategie overheid, trends in aanbestedingen, etc.).

De nulmeting
De nulmeting is langs drie deeltrajecten verlopen:
· deskresearch en marktstudies;
· een (web)enquête onder 124 ITS-bedrijven en kennisinstellingen;
· een interviewronde met vertegenwoordigers van marktpartijen, kennisinstellin-

gen, branche experts en opdrachtgevers (zie bijlage I).

De resultaten uit de dataverzameling zijn uitgewerkt met behulp van een analyse
van de enquêteresultaten, data-analyse, een trendanalyse en een sectoranalyse,
inclusief korte beleidsanalyse. Deze komen in een SWOT-analyse bij elkaar (zie fi-
guur 1.2).

Figuur 1.2 Analysekader ITS-monitor

1.4.4 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 presenteren we de kerncijfers op basis van de enquête en de overige
kwantitatieve bronnen. In hoofdstuk 3 werken we de belangrijkste sectorinhoudelij-
ke trends uit en de meer strategische trends voor de Nederlandse ITS-sector. In
hoofdstuk 4 geven we een overzicht van de ontwikkeling van de (inter)nationale
concurrentiepositie van de Nederlandse ITS-sector en gaan we in op de benoemde
agendapunten voor 2016 – 2017. In hoofdstuk 5, tot slot, komen alle analyses en
kerngegevens samen in een SWOT-analyse.
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2 Kwantitatieve analyse

In dit hoofdstuk gaan we in op kwantitatieve gegevens over de Nederlandse ITS-
sector. Hierbij maken we gebruik van de resultaten van een enquête onder in Ne-
derland actieve ITS-bedrijven en kennisinstellingen. Daarbij komen eerst de ken-
merken van de sector aan de orde (paragraaf 2.1). Vervolgens zoomen we in op de
ontwikkelingen en verwachtingen (paragraaf 2.2). Daarnaast gaan we in dit hoofd-
stuk (paragraaf 2.3) in op het projectenoverzicht van CM.

2.1 Kenmerken respondenten ITS-enquête
Om een indicatie te krijgen van de stand van zaken en ontwikkelingen in de ITS-
sector in Nederland is een enquête uitgezet onder 124 organisaties1 (113 bedrijven
en 11 kennisinstellingen). De enquêtevragen zijn in bijlage III opgenomen. In totaal
hebben 54 organisaties de enquête ingevuld, een respons van 44 procent. Acht van
de 54 respondenten hebben aangegeven niet actief te zijn geweest op ITS-gebied in
2015 of een buitenlandse onderneming te zijn. Deze groep is niet meegenomen bij
de uitwerking van de enquêteresultaten.

2.1.1 ITS-bedrijven
Aan de enquête hebben 35 bedrijven meegewerkt. In tabel 2.1 zijn deze bedrijven
onderverdeeld naar grootteklasse, waarbij we onder andere laten zien hoeveel
werknemers van deze bedrijven zich wereldwijd en in Nederland met ITS bezig hou-
den. De getallen in de tabel komen voort uit een uitsnede van de ITS-sector. Over
de totale omvang van de sector kunnen we geen uitspraak doen.

Tabel 2.1 Verdeling aantal bedrijven en medewerkers naar ITS-personeelsomvang in Nederland

Bedrijfsomvang Aantal bedriven Aantal medewerkers Aantal ITS-medewerkers

(medewerkers ITS in

Nederland)

Wereldwijd Nederland Wereldwijd Nederland

Zeer klein (<10) 10 12.770 1.030 190 40

Klein (10-49) 9 4.830 1.500 1.800 190

Middelgroot (50-249) 8 600.160 17.890 8.260 831

Groot (250-499) 3 75.500 7.000 4.100 1.000

Zeer groot (>499) 3 40.190 7.690 14.610 4.990

Totaal 35 733.450 35.110 28.960 7.050

Opvallend is dat 70 procent van de ITS-gerelateerde werkgelegenheid in Nederland
voor rekening komt van drie bedrijven. Verder valt op dat in alle andere grootte-
klassen het aandeel ITS-medewerkers in Nederland op het totaal aantal medewer-
kers zeer beperkt is.2 Veel van deze bedrijven houden zich voornamelijk met andere
activiteiten dan ITS-activiteiten bezig.

1 De lijst met deze organisaties is gebaseerd op lijsten van Connecting Mobility en Connekt, aangevuld door Decisio
en TNO. Ongetwijfeld is deze lijst niet volledig en ontbreken er bedrijven die in ITS actief zijn, maar we denken dat
dit een representatieve lijst is.
2 De resultaten uit de enquête ten aanzien van het aantal werknemers worden enigszins vertekend doordat enkele
grote (internationale) bedrijven deel hebben genomen aan de enquête. Deze bedrijven hebben niet in alle gevallen
ITS-activiteiten als ‘core business’
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Bedrijfsactiviteiten
In de enquête is een open vraag opgenomen waarin de bedrijven hun ITS-
activiteiten konden omschrijven. Uit de antwoorden blijkt dat de ITS-sector heel
diffuus is en een veelheid aan activiteiten en soorten bedrijven omvat, getuige de
onderstaande word cloud die is gebaseerd op de antwoorden op deze open vraag.

Type bedrijf
Van de 35 bedrijven die deel hebben genomen aan de enquête is het grootste deel
een Nederlands bedrijf met of zonder buitenlandse dochters (ruim 70 procent). Bij
deze twee groepen werken ook de meeste mensen die actief zijn op het gebied van
ITS in Nederland: 88 procent van het totaal aantal ITS-medewerkers in Nederland
(zie tabel 2.2). De invloed van de drie eerder genoemde bedrijven met veel Neder-
landse ITS-medewerkers zien we hierin terug.

Tabel 2.2 Verdeling bedrijven en ITS-medewerkers naar type bedrijf

Aandeel bedrijven

Aandeel alle werkne-
mers in Nederland

Aandeel ITS-
werknemers in Neder-

land
Nederlands bedrijf
zonder buitenlandse
dochters:

11 4% 17%

Nederlands bedrijf
met buitenlandse
dochter(s):

14 54% 71%

Nederlandse dochter
met buitenlandse
moeder:

5 34% 6%

Nederlandse dochter
met Nederlandse
moeder:

2 7% 5%

Overig: 3 0% 0%

Totaal 35 100%
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Onderverdeling van de omzet naar markten
Het grootste deel van de omzet van ITS-bedrijven wordt gerealiseerd in de busi-
ness-to-business (B2B)-markt (bijvoorbeeld verkopen aan de automotive industrie).
Dit deel is mede zo groot omdat er veel interne leveranties zijn binnen de ITS-
sector. Een vijfde deel van de omzet komt uit business-to-consumer (B2C) verkoop
en het overige deel van de omzet wordt gerealiseerd uit bijdragen van of verkopen
aan de overheid (wegbeheerders, B2G). De verdeling van de omzet van ITS-
bedrijven is weergegeven in figuur 2.1.

Figuur 2.1 Verdeling ITS-omzet bedrijven naar type klant/opdrachtgever

Omvang van de export
De meeste bedrijven in de enquête geven aan te exporteren. Een derde van de be-
drijven produceert enkel voor de Nederlandse markt. Voor de meeste exporterende
bedrijven is het aandeel export relatief klein ten opzichte van de productie. Voor
meer dan 65 procent van de bedrijven die de enquête hebben ingevuld, maakt de
export minder dan 10 procent uit van de totale omzet. Voor een op de vijf bedrijven
is meer dan de helft van de productie bestemd voor export (zie figuur 2.2).

Figuur 2.2 Aandeel export in ITS-productie voor alle bedrijven en voor de grootste zes bedrijven

23%

51%

21%

5%

B2G B2B B2C Overheidsbijdrage

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Geen export <10% 10%-24% 25%-49% >49% Onbekend

totaal aantal bedrijven bedrijven met >250 medewerkers



Monitor concurrentiepositie ITS  2016 | 6 juli 2016

Om de invloed van de grootste bedrijven te isoleren, hebben we apart naar de zes
bedrijven met meer dan 250 Nederlandse ITS-medewerkers gekeken. Deze bedrij-
ven zijn samen goed zijn voor 85 procent van de werkgelegenheid in de ITS-sector.
Ook voor deze groep geldt dat twee bedrijven nauwelijks exporteren. Voor twee
grote bedrijven is de buitenlandse markt belangrijker dan de Nederlandse.

R&D-inspanning
In Nederland is een op de zes medewerkers bij ITS-bedrijven actief op het gebied
van R&D. Bij de internationale bedrijven gaat het zelfs om een kwart van de mede-
werkers. Overigens is meer dan twee derde van de Nederlandse en buitenlandse
R&D-medewerkers op het gebied van ITS afkomstig van twee grote internationaal
actieve bedrijven die de enquête hebben ingevuld.

2.1.2 Kennisinstellingen
Elf kennisinstellingen hebben aan de enquête deelgenomen. Bij deze instellingen
werken ongeveer 20.000 medewerkers. Het aantal medewerkers is mede zo groot
doordat vier instellingen met meer dan 4.000 medewerkers de enquête hebben in-
gevuld. Bij deze kennisinstellingen werken ongeveer 850 mensen aan ITS-
activiteiten (4 procent van het totaal aantal medewerkers).

De kennisinstellingen zijn op uiteenlopende ITS-werkvelden actief. Deze activiteiten
zijn weergegeven in figuur 2.3. Het blijkt dat de meeste instellingen zich bezig hou-
den met technologie en gebruikersgedrag/gebruikerstevredenheid.

Figuur 2.3 ITS-werkvelden waarin Nederlandse kennisinstellingen actief zijn
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2.2 Cijfermatige ontwikkelingen en verwachtingen

2.2.1 Positieve ontwikkeling ITS-omzet
Het gros van de respondenten binnen het ITS-bedrijfsleven geeft aan dat de omzet
uit ITS-activiteiten in het afgelopen jaar is toegenomen. Het gaat om iets meer dan
de helft van de bedrijven (zie figuur 2.4).

Figuur 2.4 Ontwikkeling omzet ITS-activiteiten in Nederland bij bedrijven (2015 t.o.v. 2014)

Ruim 60 procent van de bedrijven zagen hun ITS-omzet met meer dan 5 procent
stijgen. Bijna een vijfde van de bedrijven geeft aan dat deze stijging meer dan 15
procent bedraagt. Er zijn twee bedrijven die aangeven dat hun ITS-omzet is afge-
nomen. De overige bedrijven zagen hun omzet op het gebied van ITS constant blij-
ven of konden dit niet met zekerheid zeggen. Bij de zes grootste bedrijven zien we
bij vier bedrijven een omzet toename en bij de overige twee een ongeveer constan-
te omzet.

Kijken we naar de omzetontwikkeling per type afzetmarkt, dan blijkt dat met name
de B2B-omzet relatief sterk is toegenomen (zie figuur 2.5).
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Figuur 2.5 Omzetverandering naar type afzetmarkt (ongewogen gemiddelde, 2015 t.o.v. 2014)

Opvallend is dat de B2G-omzet voor een deel van de bedrijven sterk is toegenomen
en voor een ander deel sterk is afgenomen. Er lijkt in deze deelmarkt dus een ver-
schuiving plaats te vinden. Voor de categorie B2C is het beeld gematigd positief. De
categorie overheidsbijdragen groeit ook licht gemiddeld genomen.

2.2.2 Positieve ontwikkeling concurrentiepositie ITS-sector
De meeste bevraagde bedrijven zijn positief over de ontwikkeling van hun concur-
rentiepositie op het gebied van ITS, zowel binnen Nederland als internationaal. Van
de bedrijven die internationaal opereren, is zelfs meer dan de helft zeer positief over
de ontwikkeling van de eigen concurrentiepositie op het gebied van ITS (zie figuur
2.6).

Figuur 2.6. Ontwikkeling concurrentiepositie ITS-activiteiten in binnen- en buitenland (2015

t.o.v. 2014)
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Toch zijn er ook bedrijven die zich zorgen maken om hun concurrentiepositie: 8
procent van de Nederlandse bedrijven en 10 procent van de bedrijven die vooral in
andere landen actief zijn, geven aan een negatieve ontwikkeling te zien op het ge-
bied van hun eigen concurrentiepositie van ITS-activiteiten.

2.2.3 Positieve ontwikkeling aantal buitenlandse vestigingen
In de enquête is ook gevraagd naar de ontwikkeling van het aantal buitenlandse
vestigingen van bedrijven. Van de 14 Nederlandse bedrijven met buitenlandse doch-
ters hebben er 6 het aantal buitenlandse dochters zien toenemen en heeft één be-
drijf het aantal zien afnemen. De rest is onveranderd gebleven. Van de negen overi-
ge internationaal actieve organisaties hebben zes bedrijven het aantal buitenlandse
dochters zien toenemen en bij de rest is dit gelijk gebleven.

Figuur 2.7 Verandering van het aantal buitenlandse vestigingen (2015 t.o.v. 2014)

2.2.4 Positieve ontwikkeling export
Het merendeel van de exporterende bedrijven uit de steekproef heeft de export in
het afgelopen jaar met meer dan vijf procent zien groeien (zie figuur 2.8). Voor
ruim 20 procent is dit meer dan 15 procent. Voor vier procent van de exporterende
bedrijven is sprake van een exportafname.
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Figuur 2.8 Exportontwikkeling (2015 t.o.v. 2014)

Kijken we naar de grote zes bedrijven (waarvan er vier exporteren), dan is het
beeld ook positief: bij drie van de vier deze bedrijven is de export met 5 tot 15 pro-
cent gestegen en bij de vierde bleef deze constant.

2.2.5 Toenemende R&D-inspanningen ITS-sector
Bij de helft van de bedrijven nemen de R&D-inspanningen toe (zie figuur 2.9).
Daarnaast geeft een groot deel van de bedrijven aan dat deze activiteiten ongeveer
gelijk blijven. Een enkel bedrijf geeft aan dat ze hun R&D-activiteiten op het gebied
van ITS aan het afbouwen zijn en daarnaast is er een bedrijf dat aangeeft niet aan
R&D te doen.

Figuur 2.9 Ontwikkeling R&D-activiteiten van Nederlandse ITS-bedrijven (2015 t.o.v. 2014,

N=34)

2.2.6 Een verbeterde kennispositie ITS-kennisinstellingen
De meeste kennisinstellingen geven aan dat hun kennispositie op het gebied van
ITS ten opzichte van andere kennisinstellingen in de periode 2014-2015 is verbeterd
(zie figuur 2.10). Een derde van de respondenten geeft aan dat deze ontwikkeling
zeer positief is geweest. Ongeveer een op de vijf kennisinstellingen geeft aan dat de
positie niet is verbeterd, noch is verslechterd.
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Figuur 2.10 Ontwikkeling kennispositie Nederlandse kennisinstellingen op het gebied van ITS

(2015 t.o.v. 2014)

In lijn met de ontwikkeling van de kennispositie is het aantal aan ITS gerelateerde
arbeidsuren ten opzichte van 2014 bij het grootste deel van de instellingen toege-
nomen. Dit is het geval bij ca. drie kwart van de kennisinstellingen.

Ook het aantal publicaties op het gebied van ITS is bij ca. drie op de vier van de
kennisinstellingen toegenomen in het afgelopen (zie figuur 2.11). Voor de vastleg-
ging van intellectueel eigendom (IP-vastleggingen) is deze ontwikkeling ook heel
positief. Wel geeft een groot deel van de respondenten aan deze vraag niet te kun-
nen beantwoorden.

Figuur 2.11 Ontwikkeling kennispositie ITS op gebied van publicaties en IP-vastleggingen (2015

t.o.v. 2014)

2.3 Projectenoverzicht Connecting Mobility
Uit het projectenoverzicht van CM blijkt dat begin 2016 in totaal 24 ITS-projecten
worden uitgevoerd en dat 22 projecten zijn afgerond (zie tabel 2.3).
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Tabel 2.3 Nulmeting projectenoverzicht 2016

Aantal Initiatieven/concepten Lopend Voltooid

Projecten: 2 24 22

Bron: Database Connecting Mobility

In tabel 2.4 is van de lopende en voltooide projecten berekend wat het gemiddelde
budget is en hoeveel partijen er gemiddeld bij zijn betrokken.

Tabel 2.4 Analyse CM Projecten

Projectstatus Aantal projecten Gemiddeld budget per

project

Gemiddeld aantal

partijen per project

Lopend 24 €5,5 mln. 6

Voltooid 22 €2,2 mln. 11

Uit de analyse maken we op dat het gemiddeld aantal betrokken partijen bij de
reeds voltooide projecten hoger is dan bij de huidige projecten. Tegelijkertijd is het
gemiddelde budget hoger. We volgen deze ontwikkeling ook in de komende moni-
tors.

De projecten richten zich op verschillende terreinen (zie figuur 2.12). De meeste
projecten richten zich (o.a.) op verbetering van de doorstroming. Ook architectuur
en standaardisatie is een belangrijk werkveld. Werkvelden die beduidend minder
aandacht krijgen zijn privacy en aansprakelijkheid. Ook het ontwikkelen van busi-
nesscases is voor veel projecten geen (neven)doelstelling.

Figuur 2.12 Op welke ITS-Projectthema’s richten de CM projecten zich (lopend en afgerond)
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Als we kijken naar de verschillen in de thema’s waarop de lopende en afgeronde
projecten zich richten, dan zien we een verschuiving in thema’s. Onder de afgeronde
projecten is relatief veel aandacht besteed aan randvoorwaarden zoals (sys-
teem)architectuur en standaardisatie, de veiligheid van het verkeer en beperking
van milieuschade (zie figuur 2.13). De lopende projecten zijn evenwichtiger ver-
spreid over de werkterreinen en adresseren meer het gedrag van mens en verkeer
en de relatie tussen mens en machine. De grootste ‘stijgers’ zijn de thema’s be-
trouwbaarheid en veiligheid van data en systemen, governance en ontwikkeling van
business cases.

Figuur 2.13 Grootste terreinveranderingen tussen lopende en reeds voltooide projecten
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3 Analyse trends en ontwikkelingen

Dit hoofdstuk gaat in op de belangrijkste ITS-inhoudelijke trends en ontwikkelingen
(3.1) en vervolgens op de meer algemene trends en ontwikkelingen voor de Neder-
landse ITS-sector (3.2).

3.1 Inhoudelijke ontwikkeling Nederlandse ITS-sector

3.1.1 De belangrijkste inhoudelijke trends per thema
We hebben de respondentn in de enquête de vraag voorgelegd wat in hun ogen
voor de komende drie jaar de drie belangrijkste trends op (hun) ITS-gebied zijn.
Ook aan de interviewpartners hebben we standaard de vraag voorgelegd wat in hun
ogen de belangrijkste trends en ontwikkelingen op ITS-gebied zijn. Met de Techno-
logieradar (zie figuur 1.1) in het achterhoofd hebben we de benoemde trends inge-
deeld naar segment (Applicaties, Voertuig, etc.). Vervolgens hebben we achtereen-
volgens de enquêteresultaten en de interviewantwoorden gecategoriseerd per
(sub)thema. Op deze wijze komt naar voren welke ontwikkelingen per thema spe-
len. Hieronder werken we per thema de belangrijkste inhoudelijke trends uit.

3.1.2 Applicaties
De markt voor applicaties wordt omschreven als een snel opkomende markt met
veel start-ups, buitenlandse bedrijvigheid en een groeiende interesse vanuit de
meer traditionele ICT-bedrijven. Deze groei uit zich primair in de ontwikkeling van
C2X (Telematica) en de bijbehorende standaardisatie. Er komen steeds meer con-
nected-toepassingen in voertuigen, bijvoorbeeld op het gebied van parkeerinforma-
tie, alarmhulpdiensten en stedelijk verkeersmanagement.

Daarnaast is er groeiende aandacht voor cyber security (NXP), maar ook voor Mobi-
lity as a Service, waarbij gewezen wordt op de huidige ontwikkeling van applicaties
voor het OV, de logistieke sector en de hulpdiensten.

3.1.3 Voertuig
Autonoom rijden (of zelfstandig rijdende voertuigen) geldt binnen de automotive
industrie als de heilige graal. Ontwikkelingen op het gebied van rijtaakondersteuning
komen vooral uit de internationale automotive industrie en de ICT-sector. Waar de
focus in de automotive industrie momenteel ligt op het ‘verzelfstandigen’ van de
auto heeft de opkomst van smartphones en tablets een heel nieuw landschap gecre-
eerd voor mobiliteitstoepassingen die elkaar in razendsnel tempo opvolgen.3 Deze
toepassingen hebben een urgente behoefte aan betrouwbare omgevingsinformatie
van voertuigen onderling en vanuit de wegkant. Bij dit laatste speelt de overheid als
wegbeheerder een cruciale rol.

Voor de toekomst voorzien meerdere interviewpartners dat het zelfstandig rijden en
het coöperatief rijden uiteindelijk naar elkaar zullen toegroeien en integraal dienen
te worden ontwikkeld vanuit het principe van rijtaakondersteuning. Dit vanwege de

3 Verzelfstandigen van de auto in termen van zelfstandig inparkeren, filerijden, rijstrookhouden/-wisselen, platooning
en obstakels ontwijken (met als uiteindelijke doel het zelfstandig kunnen rijden).
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verkeersveiligheid, maar ook bijvoorbeeld vanwege de doorstroming in drukke (bin-
nenstedelijke) verkeersnetwerken.

3.1.4 Wegkant
De meest genoemde trends binnen het segment ‘wegkant’ zijn de ontwikkeling naar
een netwerkbreed verkeersmanagement4 en de groeiende vraag naar Traffic ma-
nagement as a service. Dit laatste tegen een achtergrond waarbij de traditionele
omzet uit verkeerscentrales dalende is. Overige genoemde trends zijn de integratie
van wegkantsystemen en in-car technologieën via communicatietechnologieën, een
groeiende focus bij wegbeheerders op verkeersveiligheid en duurzaamheid, de ver-
dere uitrol van tolsystemen in Europa en de ontwikkeling van intelligente kruispun-
ten/stoplichten.

3.1.5 Big data
‘Big data’ is relatief vaak genoemd in de enquête en de interviews. Hierbinnen gaat
het vooral om de ontwikkeling van realtime data/analyses, sensor datafusie, beno-
digde open data-uitwisseling/eigendomsissues van big data, de ontwikkeling van
achterliggende businessmodellen en een groeiende interesse vanuit de telecomsec-
tor.

3.1.6 ICT-infra
In Nederland zijn relatief veel mensen geïnteresseerd in technologie en Nederland
kent een goede ICT-infrastructuur. Deze twee ingrediënten zorgen er ook voor dat
er een goede basis ligt om toepassingen op het gebied van ICT en big data in te
passen in de verkeer- en vervoerswereld. Voorbeelden van bedrijven die zich heb-
ben bewezen in dit segment en zijn uitgegroeid tot wereldwijd actieve spelers op het
gebied van ITS, zijn TomTom en NXP. De laatste jaren zijn er bovendien op dit vlak
veel start-ups en mkb bijgekomen en wordt de ICT ook binnen de automotive indu-
strie steeds meer agendabepalend. Tot slot wordt gewezen op de ontwikkeling van
hybride communicatiesystemen (wifi-p/5G).

3.1.7 Overige trends
Wat betreft de overige benoemde trends zijn vier thema’s te onderscheiden:
· In termen van publiek-private samenwerking, zien de respondenten en gespreks-

partners een toenemende (reële) verschuiving van publiek naar privaat, stijgende
uitgaven voor ITS en proeven met open innovatie en het schaalbaar maken van
oplossingen. Tegelijkertijd zien de gesprekspartners ook een groeiende kennis-
achterstand bij de overheid en beleidsplannen die nog op papier blijven steken,
bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van innovatieve aanbestedingen.

· De ontwikkeling van ITS als instrument binnen Smart cities, met daarbij een fo-
cus op duurzaamheid, human factor, netwerkconcepten en stedelijke bereikbaar-
heid.

· De opschaling van ITS-projecten en de integratie met logistieke systemen, OV en
specifieke doelgroepen.

· Genoemde internationale trends zijn tot slot de toenemende (benodigde) aan-
dacht voor internationale standaarden en de uitkristallisering van internationale
verdienmodellen op Europees niveau. Tegelijkertijd ziet men wereldwijd een toe-
nemende specialisering per land (ook op continentaal niveau).

4 waarbij de grenzen tussen stad/snelweg vervagen.
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3.2 Algemene trends in de ITS-sector
Op een meer meta-niveau onderscheiden we de volgende brede trends op ITS-
gebied:

3.2.1 ITS: een sector in beweging
Onder de gesprekspartners is er consensus over dat de kaarten binnen de ITS-
sector op dit moment worden geschud. Er is grote dynamiek in de markt en de his-
torische verhoudingen zijn aan verandering onderhevig. Er is daarnaast sprake van
opschaling: de samenwerking tussen ITS-velden binnen Nederland neemt toe en er
worden stappen gezet voor een Europees speelveld waarin regelgeving integraal is
georganiseerd. De wegkant wordt opgeschud en big data -zowel uit autosensoren
als uit wegkantsystemen- wordt in toenemende mate belangrijk. Auto’s gaan met
elkaar en de wegkant communiceren en de software gaat de bestuurder in toene-
mende mate ondersteunen in de rij-taak. Ook wordt naar nieuwe manieren van
opdrachtinvulling gezocht. De vraag naar diensten gaat toenemen binnen de mobili-
teitsmarkt en wegkantsystemen en nieuwe vormen van aanbesteding laten meer
ruimte voor een vrije invulling vanuit de markt.

Over concrete veranderingen in de komende paar jaar heerst echter onzekerheid.
Zo vinden veel interviewpartners het moeilijk om concreet aan te geven wat deze
veranderingen voor de Nederlandse concurrentiepositie betekenen. Elke mogelijke
richting die de markt opgaat, biedt kansen en risico’s en het succes van Nederland
hangt af van de reactie op deze ontwikkeling.

3.2.2 Toenadering & samenwerking
De ITS-sector is volwassen aan het worden. Zowel binnen Nederland als tussen
landen in Europa wordt door bedrijven en overheden gezocht naar verbeteringen op
het gebied van samenwerking en marktvorming.

Toenadering tussen wegkant en smart car
In 2015 hebben we een voorverkenning voor de ITS uitgevoerd. Uit de gesprekken
die toen zijn gevoerd konden we twee filosofieën destilleren: aanhangers van de ene
filosofie gaven aan in te zetten op slimmere wegkantsystemen en aanhangers van
de andere filosofie gaven aan in te zetten op de organisatie van het verkeer vanuit
de slimme/communicerende auto.

Uit de huidige gespreksronde ontstaat een ander beeld: partijen zijn juist bezig met
beide aspecten en kijken meer naar samenwerking tussen de wegkant en de slimme
auto. Met name in de stad is de rol van wegkantsystemen als verkeersregelinstalla-
ties (VRI’s) van toegevoegde waarde om het verkeer in goede banen te leiden.
Hierbij kan communicatie tussen voertuigen en wegkantsystemen de brug vormen
om beide partijen te verbinden.

Nieuwe vormen van samenwerking tussen wegbeheerder en bedrijfsleven
Meerdere bedrijven voelen zich in het huidige aanbestedingssysteem beperkt in hun
mogelijkheden. Vaak bepalen opdrachtgevers niet alleen het doel (bijv. een nieuwe
wegverbinding), maar ook de strategie (bijv. een tunnel). Ook bij overheden leeft
het beeld dat de interne kennis van innovatieve oplossingen achterblijft op de
markt.
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Vanuit het bedrijfsleven is een nieuwe oplossing voorgesteld, waarbij de overheid en
wegbeheerders een legitimerende rol vervullen: zij bepalen de spelregels/kaders
over het gebruik van het wegennetwerk. Zo houden ze de regie over de weg in ei-
gen hand. Bedrijven vervullen een uitvoerende rol: bij hen ligt de kennis van toege-
paste ITS. Zij moeten zorgen voor een optimale afwikkeling binnen de kaders die de
wegbeheerders bepalen. Om hier optimaal gebruik van te maken zijn twee verande-
ringen wenselijk:
· Een vrijere aanbestedingsvorm waarin ruimte wordt gelaten aan bedrijven om de

eigen strategie te bepalen om het beoogde doel te bereiken. Bijvoorbeeld door
niet te vragen naar een vooraf gespecificeerde tunnelverbinding, maar de vraag
naar een passage.

· Van productvraag naar dienstvraag, waarbij in plaats van de vraag naar een tun-
nelverbinding van X-aantal euro kan worden gevraagd naar een passage om een
X-aantal auto’s over te vervoeren per tijdseenheid. Dit laat de invulling bij de
markt en kan mogelijk efficiëntiewinsten creëren.

3.2.3 Nog meer als een front opereren
De Nederlandse markt is beperkt van omvang en een transitie naar een Europese
markt lijkt ingezet via het gelijktrekken van standaarden en richtlijnen. Om op Eu-
ropees niveau te kunnen opereren, zijn Nederlandse organisaties erbij gebaat als
een front op te treden. De eerste stappen in deze richting zijn gezet met de ronde
tafels, netwerkorganisaties en de grootschalige aanbestedingen (o.a. van Beter Be-
nutten en PPA), waarbij meerdere marktpartijen en kennisinstellingen voor het eerst
samenwerken.

De transitie naar een Europese markt komt echter nog niet goed uit de verf. De
Nederlandse ITS-sector is vooral actief op de Nederlandse markt, met uitzondering
van een aantal grote partijen die wereldwijd opereren. Samenwerking door kleinere
spelers vindt plaats binnen consortia. De vraag is hoe dit (model) zich in de toe-
komst ontwikkelt en of er grote Nederlandse of buitenlandse bedrijven in staat zijn
om internationaal integrale ITS-oplossingen te bieden. Op dit moment durven wei-
nig betrokkenen een voorspelling te doen voor de korte termijn. Een ander vraag-
punt is of het huidige landschap van netwerkorganisaties en samenwerkingsverban-
den niet te versnipperd is en dient te worden geïntegreerd.

3.2.4 Het dreigende wegvallen uit de kopgroep en een noodzaak tot projectopschaling
Nederlandse bedrijven hebben van oudsher een voorsprong op het gebied van
slimme wegkantsystemen. Vanwege de hoge dichtheid in ons land en het grote aan-
tal steden is een goede doorstroming hoofdprioriteit. Aangegeven wordt dat deze
positie niet robuust is: andere landen stappen sneller over op nieuwere ITS-
systemen en worden niet gehinderd door de oudere structuren. Binnen de steden
loopt Nederland wel nog voorop in de wegkant ITS-ontwikkelingen. Met name in
intelligente VRI’s is Nederland leidend.

Van proeftuin naar implementatieland
Nederland heeft goede voorwaarden om een testland te zijn voor wegkant en in-car
systemen: er is een grote dichtheid (zowel qua bevolking als qua infrastructuur) en
hoge penetratiegraad van de smartphone. Ook is de weginfrastructuur van goede
kwaliteit en zijn er al goede wegkantsystemen aanwezig waarmee de nieuwe tech-
nologie kan worden vergeleken. Toch wordt ook breed aangegeven dat het tijd is
om de projecten op te schalen van een testniveau naar een implementatieniveau.
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3.2.5 De veranderende rol van de wegbeheerder
Er is in Nederland een toenemende verschuiving gaande van B2G naar B2C en B2B.
Dit blijkt uit zowel de enquête als de gesprekken. Dit is een teken dat de ITS-markt
volwassener wordt, maar is ook het gevolg van dalende uitgaven door de wegbe-
heerders, vooral in termen van VRI’s. Het verbeteren van de (kosten)-effectiviteit
en efficiëntie van publiek verkeersmanagement is een van de vier beleidsdoelen van
de Routekaart, maar het gebruik van ITS betekent voor de wegbeheerders ook stra-
tegische investeringskeuzes, een benodigde cultuuromslag en een nieuwe roldefini-
ering. Dit uit zich bijvoorbeeld in de ontwikkeling richting netwerk breed verkeers-
management (waarbij de grenzen tussen stad/snelweg vervagen), de integratie van
wegkantsystemen en in-car technologieën via communicatietechnologieën, meer
samenwerking op (inter)nationaal niveau en een groeiende focus op verkeersveilig-
heid en duurzaamheid. Dit alles vereist vaardigheden en kennis die volgens de ge-
sprekspartners nog niet overal voldoende aanwezig is bij de wegbeheerders, bij-
voorbeeld als het gaat om softwarekennis en kennis van het uitbesteden van ver-
keersmanagement als een dienst.
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4 Sectoranalyse

In hoofdstuk 4 geven we een overzicht van de ontwikkeling van de (inter)nationale
concurrentiepositie van de Nederlandse ITS-sector en gaan we in op de door ge-
sprekspartners genoemde agendapunten voor 2016-2017. Dit hoofdstuk vormt,
samen met hoofdstuk 3 over trends en ontwikkelingen, een belangrijke basis voor
de SWOT-analyse in hoofdstuk 5.

4.1 Ontwikkeling van de concurrentiepositie van de Nederlandse ITS-sector
Tijdens de gesprekken is de gesprekspartners gevraagd hoe in hun ogen de (in-
ter)nationale concurrentiepositie van de Nederlandse ITS-sector zich ontwikkelt, met
een focus op de ITS-bedrijven, kennisinstellingen en de wegbeheerders. De ant-
woorden op deze vraag zijn geanalyseerd en ingedeeld per thema. Voorbeelden van
thema’s zijn de vraag of Nederland een ideale proeftuin is op ITS-gebied, de ver-
strengeling van de sector, de kennispositie van de overheid en wegbeheerders en de
huidige beleidsprikkels. Deze thema’s hebben we vervolgens opgedeeld in vijf
hoofdthema’s:
· vestigingsklimaat;
· internationale concurrentiepositie;
· sectorstructuur;
· kennisklimaat; en
· ITS-beleid.

4.1.1 Vestigingsklimaat
Een belangrijke voorwaarde voor een internationaal krachtige sector is een aantrek-
kelijk vestigingsklimaat. De bedrijven die zich hier vestigen en ontwikkelen en de
initiatieven die hier plaatsvinden, dragen bij aan de nationale economie, werkgele-
genheid en bepalen het beeld van de Nederlandse ITS-sector in het buitenland.

Maatschappelijke basis
De ITS-sector is een vooruitstrevende sector, balancerend op de horizon van het
technisch mogelijke. Om een hoogtechnologische sector te laten bloeien, is het van
belang dat de maatschappij open staat voor vernieuwing en technologie. Uit de in-
terviews komt meermaals naar voren dat de Nederlandse bevolking vooruitstrevend
is op het gebied van technologie. Ook vanuit het buitenland zijn ITS-experts positief
over de Nederlandse publieke opinie ten opzichte van technologie en ITS in het bij-
zonder. Zo werd opgemerkt dat het publiek in Nederland relatief open staat voor
deelname aan ITS-proeven. Een van de genoemde voorbeelden is de publiek-
participatie in de Praktijkproef Amsterdam met de file-informatie apps ‘Superroute’
en ‘ADAM’.

Proeftuin Nederland
De brede acceptatie en omarming van ITS is een van de redenen waarom Nederland
internationaal bekend staat als een proeftuin voor ITS-technieken. Nederland draait
zelf veel pilots in de demonstratiefase en ook buitenlandse bedrijven komen hier om
producten uit te proberen in een praktijksituatie. Andere genoemde factoren die aan
deze status bijdragen zijn de hoge bevolkingsdichtheid en het fijnmazige wegennet-
werk. ITS-projecten op het gebied van verkeersmanagement profiteren van de
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aanwezigheid van goede huidige verkeersregel-infrastructuur, waaronder geavan-
ceerde VRI’s. Deze wordt gebruikt om de test-uitkomsten mee te vergelijken.

Deze status van proefland geldt overigens niet binnen alle segmenten. Vanuit het
bedrijfsleven wordt aangegeven dat op het gebied van geautomatiseerd rijden nog
weinig wordt getest en testen vaak enkel plaatsvinden op testbanen. Ook de buiten-
landse auto-industrie komt niet in grote getale naar Nederland voor het uitvoeren
van tests. Deze worden primair in eigen land uitgevoerd, al is Nederland wel ge-
schikt als land om interactie met andere systemen en auto’s te testen. Andere inter-
viewpartners wijzen de gehele notie van Nederland als proeftuin af en wijzen erop
dat door het gebrek aan internationale standaarden, projectproducten niet efficiënt
te exporteren zijn naar het buitenland. Dit schrikt grote investeerders af om mee te
doen aan grotere proeven.

Aansturing vanuit overheid
Overheidsbeleid is van groot belang voor de aantrekkelijkheid van het vestigings-
klimaat. Niet alleen op het gebied van wetgeving, maar ook als opdrachtgever en
samenwerkingspartner nemen overheden (m.n. wegbeheerders en IenM) een be-
langrijke positie in. In dit perspectief vinden interessante initiatieven plaats op het
gebied van publiek-private samenwerking. De geïnterviewde buitenlandse ITS-
experts zien dat deze samenwerking in Nederland tot innovaties leidt, maar we heb-
ben ook signalen ontvangen dat in sommige gevallen het ITS-bedrijfsleven nog te
veel op publieke subsidies leunt. Enerzijds toont dit betrokkenheid van de overheid
bij de ITS-ontwikkeling aan, maar het is tegelijkertijd een signaal dat de ITS-markt
nog niet geheel zelfstandig is. Tot slot zijn er geluiden dat de publiek-private sa-
menwerking nog niet altijd succesvol verloopt, bijvoorbeeld als het gaat om het
vaststellen van nieuwe investeringen in wifi-p versus 4G of de (tijdelijke) terugtrek-
king van technologiebedrijf Uber uit de Nederlandse taximarkt.

4.1.2 Internationale concurrentiepositie van de ITS-sector
Uit de enquête komt naar voren dat de meeste bedrijven positief zijn over de ont-
wikkeling van hun eigen concurrentiepositie. ITS-bedrijven zijn niet alleen te spre-
ken over de vraagontwikkelingen in de thuismarkt, maar ook in de Europese markt.
Uit de interviews herleiden we hoe men aankijkt tegen de concurrentiepositie van
Nederland. De meeste gesprekspartners zijn hier optimistisch over. Wel verschilt het
beeld per segment.

Wegkant
De grootste consensus bestaat op het gebied van verkeersmanagement: Nederland
staat op dit gebied binnen Europa in de top van landen. Deze positie is al decennia
geleden verkregen door onze goede infrastructuur, de grote aandacht voor ver-
keersmanagement en geavanceerde verkeersregel-installaties. Momenteel ver-
schuift de expertise naar stedelijke inpassingen: centraal aangestuurde verkeersin-
stallaties en slimme kruispunten en VRI’s zijn enkele voorbeelden.

Verschillende interviewpartners merken hierbij wel op dat Nederland ondertussen is
gepasseerd op dit gebied door andere landen, zoals de Verenigde Staten en het
Verenigd Koninkrijk. Hierbij wordt gewezen op de ‘wet van de remmende voor-
sprong’. Deze uit zich in Nederlandse wegbeheerders en industrie die de oude, dure,
verkeersmanagementsystemen intact houden, terwijl andere landen direct de mo-
dernste ITS-technieken kunnen implementeren.
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In-car
Op het gebied van ‘in-car’ is de afwezigheid van een grote Nederlandse auto-
industrie een mogelijke oorzaak dat Nederland niet in de internationale top staat.
Wel verschuift de nadruk van overheidsinvesteringen meer naar dit segment. Er
komen in de interviews ook enkele niches terug waarop Nederland goed presteert:
zo beschikt Nederland over een aanzienlijke hoeveelheid toeleveranciers voor de
naburige auto-industrie en ook wordt bij productontwikkeling goed nagedacht over
verdienmodellen en het genereren van marktwaarde. Uit de markt wordt een verbe-
terpunt genoemd: de afstemming van standaarden kan beter zodat homogene ap-
plicaties voor auto’s mogelijk worden. Dit maakt schaalvergroting van productie
eenvoudiger.

Big Data, Apps en ICT-infra
De toepassing van big data wordt als een van de belangrijke ontwikkelingen ge-
noemd, zowel in de enquête als in interviews. Uit de interviews blijkt dat Nederland
goed is in opslag en beheer van data. Wel liggen er nog uitdagingen om de waarde
van deze data te verbeteren. De data zijn er wel, maar de kwaliteit, interpretatie en
toepassing ervan kan beter. Verder moeten er bindende afspraken worden gemaakt
over kwaliteitsgaranties (inclusief overheden) zodat bedrijven hun risico’s kunnen
beperken bij het ontwikkelen van verdienmodellen. Daarnaast is er een decentrali-
satieslag gaande op datagebied: de toekomst is niet meer het centraal verzamelen
van data zoals door het NDW, maar het koppelen van decentrale data in een cloud
die de data bij de bron ophaalt.

Binnen het applicatie segment heeft Nederland twee speerpunten: ‘reisinformatie’
en ‘connected voertuigen’. Ook op het gebied van ICT-infra heeft Nederland sterke
punten zoals op gebied van connectiviteitsaspecten met een hoge penetratiegraad
van het 4G netwerk en de ontwikkeling van wifi-p en 5G.

Randvoorwaarden: business cases, standaarden en afspraken
Om internationaal mee te doen op ITS-gebied moet aan twee randvoorwaarden
worden voldaan: ITS-ontwikkelingen moeten marktrijpe producten/diensten opleve-
ren en deze moeten internationaal kunnen worden uitgerold. Uit de enquête blijkt
dat veel kennisinstellingen onderzoek naar de randvoorwaarden niet prioriteren. Wel
vinden ITS-projecten plaats op het gebied van standaardisatie en systeemarchitec-
tuur. Ook hier blijft het ontwikkelen van verdienmodellen achter. In de interviews
komt hetzelfde beeld naar voren: binnen het bedrijfsleven wordt opgemerkt dat
Nederland nog moeite heeft met het marktrijp krijgen van producten. Er worden
veel testen opgezet, maar de transitie naar een toepasbaar product is niet vanzelf-
sprekend.

Standaarden in Nederland en Europa
Zoals eerder vermeld, is standaardisatie een belangrijke voorwaarde voor internati-
onale productafzet. Het wordt aantrekkelijker om ITS-producten te ontwikkelen als
de regels tussen landen homogeen zijn. Het bedrijfsleven geeft aan dat uitbreiding
naar het buitenland nu vaak met hoge kosten voor productaanpassing gepaard gaat.
Op het gebied van hybride communicatiestandaarden heeft Nederland volgens be-
trokkenen een leidende rol. De in Nederland ontwikkelde standaarden op dit gebied
worden overgenomen door andere Europese landen. Op in-car gebied laat Duitsland
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zich gelden: door de grote Duitse automotive industrie zijn de hier ontwikkelde
standaarden leidend voor Europa. Op nationaal niveau worden, onafhankelijk van
Europa, ook standaarden afgesproken – onder ander via Dutch Profiles die in Euro-
pees verband zo goed mogelijk worden afgestemd. Een internationale gesprekspart-
ner wijst op een risico dat hierin besloten ligt: Nederlandse standaarden stellen vaak
hoge eisen, waardoor producten relatief duur zijn voor andere landen. Hierdoor boet
Nederland aan concurrentiekracht in.

Een ander aandachtspunt voor Nederland op dit gebied is de harmonisatie van re-
gelgeving. In het buitenland is men bijvoorbeeld verder dan Nederland als het gaat
om bijvoorbeeld de afstemming van stoplichten (oranje voor groen) en de pas on-
langs ingevoerde 130km/uur regel.

Internationale communicatie en samenwerking
De reputatie van Nederland wordt onder de benaderde buitenlandse partijen bijzon-
der positief ingeschat. Wel is het beeld dat buitenlandse partijen hebben van Neder-
land (en andere landen) niet volledig. Grote delen van het Nederlandse mkb, met
uitzonderingen in het in-car segment, zijn voornamelijk nationaal georiënteerd. Ook
kan de informatievoorziening en promotie over Nederlandse projecten en initiatieven
beter volgens de buitenlandse gesprekspartners. Wel staat de Nederlandse sector
volgens internationale partijen open voor internationale samenwerking. Landelijke
netwerkorganisaties vervullen een belangrijke rol in de communicatie tussen landen.
Een voorbeeld van internationale samenwerking is het CHARM-programma: een
gezamenlijke aanbesteding van RWS en Highways England om de operationele sys-
temen te updaten.

4.1.3 Sectorstructuur
In de ITS-sector is een veelheid aan overheden, bedrijven, kennisinstellingen en
samenwerkingsverbanden actief. Om internationaal sterk te staan is het van belang
dat deze partijen elkaar vinden en samenwerken. Communicatie en afstemming
tussen partijen evenals een evenwichtige balans tussen de segmenten zijn bevor-
derlijk voor een goede sectorstructuur.

Verstrengeling van de sector
In de gesprekken komt terug dat de ITS-sector een versnipperde bedrijfstak is met
veel kleinere en enkele grote bedrijven. Tegelijkertijd zijn de lijntjes kort en kent
men elkaar goed. Hierdoor verloopt de communicatie relatief soepel; men weet el-
kaar te vinden. Samenwerkingsverbanden en ronde tafels vormen een belangrijke
spil in de communicatie tussen partijen. Deze initiatieven vormen bruggen tussen
overheid, wegbeheerders, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Via samenwerkings-
verbanden vindt contact en kennisverspreiding plaats en de ronde tafels staan in het
teken van gezamenlijke standaardontwikkeling.

Wel zijn er wat betreft de samenwerking enkele aandachtspunten uit de gesprekken
naar voren gekomen. Zo is in de gesprekken regelmatig genoemd dat er een der-
mate groot aantal samenwerkingsverbanden en ronde tafels is ontstaan, dat de
communicatie niet meer efficiënt verloopt. Informatie is versnipperd tussen de ini-
tiatieven en het is moeilijk om het overzicht te behouden. Daarnaast vinden sommi-
gen de Nederlandse vormen van samenwerking nog te vrijblijvend en dienen zij
vaak enkel de belangen van aangesloten leden en stakeholders. CM wordt door
meerdere partijen gezien als een goed platform voor de communicatie met wegbe-
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heerders, maar de organisatie verliest aan focus door te breed te kijken. De ronde
tafels kunnen zich daarnaast meer inspannen om de gemaakte afspraken minder
vrijblijvend te maken en om de inbreng gelijkwaardiger te maken. Momenteel ont-
vangen sommige partijen financiering voor hun bijdrage en anderen niet.

Afwezigheid automotive niet alleen een zwakte
Door enkele gesprekspartners wordt gewezen op het gebrek aan een robuuste auto-
industrie binnen de grenzen. Er zijn toeleveranciers en after market producenten,
maar de integratie van deze producten in auto’s zou belemmerd worden doordat
autofabrikanten ontbreken in de Nederlandse overlegstructuur. Deze afwezigheid
zou er op een hoger niveau ook voor kunnen zorgen dat de gehele Nederlandse ITS-
sector suboptimaal presteert. Het merendeel van de geïnterviewde partijen ziet de
afwezigheid van de automotive industrie echter niet als bedreiging en sommigen
zien dit zelfs als een kans. Zo is opgemerkt dat voor in-car innovatie eigenlijk geen
auto-industrie nodig is: het grootste deel van de innovatie is afkomstig uit de elek-
tronicawereld. In Duitsland werkt de dominantie van de auto-industrie eerder con-
servatief dan stimulerend omdat men geen risico wil lopen door sterk op ITS-
innovaties in te zetten. Ook zit er een zakelijk voordeel aan de afwezigheid van au-
tofabrikanten. Voor fabrikanten die in West-Europa voet aan de grond willen krijgen,
fungeert Nederland als springplank en een neutrale markt (denk bijvoorbeeld aan de
komst van Tesla).

4.1.4 Kennisklimaat
In de hoogtechnologische ITS-sector is kennis de brandstof waarmee innovatie tot
stand komt. Op dit punt zijn de Nederlandse kennisinstellingen van onmisbaar be-
lang. Op internationaal niveau genieten met name TNO, TU Delft en TU/e bekend-
heid. Er zijn enkele punten genoemd waar de kennisstellingen meer op kunnen in-
zetten: samenwerking, coördinatie en focus.

Inzichten voor de kennisinstellingen
De onderlinge afstemming tussen kennisinstellingen kan verbeterd worden. Er is
meerdere malen teruggekomen dat kennisinstellingen vaak een onafhankelijke
koers varen en kennisgebieden daardoor gefragmenteerd zijn over universiteiten.
Een ander punt dat terugkomt is dat dat de technologische aspecten van onderzoek
belicht worden in het nadeel van gebruikerswaardering en randvoorwaarden. Ge-
bruikerstevredenheid en -gedrag is al een punt waar veel universiteiten aan werken,
zoals blijkt uit de enquête. De ondervraagde partijen benadrukken echter dat hierbij
wordt vergeten dat gebruikers vaak nog niet klaar zijn voor een, theoretisch moge-
lijk, productconcept en dat het nog aan gebruikersgemak ontbreekt.

Kennispositie overheid en wegbeheerders
Als belangrijke klant voor de ITS-sector nemen overheden een belangrijke rol in bij
het stimuleren van innovatie. Gemiddeld genomen is de inhoudelijke kennis op ITS-
gebied in dit segment echter beperkt (zowel op beleids- als op operationeel niveau).
Hierdoor ontstaan knelpunten in de communicatie tussen opdrachtgever en op-
drachtnemer, wordt nog te veel gedacht vanuit een traditionele rolverdeling en op-
lossingsmogelijkheden, en lopen bestuurders en beleidsmakers het risico overvallen
te worden door alle autonome ontwikkelingen en toepassingen. Overigens is de
kennispositie bij de Nederlandse overheid ten opzichte van andere landen relatief
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goed. Een internationale gesprekspartner denkt dat dit komt doordat Nederlandse
ambtenaren vaak ook ervaring in de private sector hebben opgedaan.

Samenwerkingsverbanden voor kennisontwikkeling en verspreiding
Samenwerkingsverbanden hebben naast het samenbrengen van partijen ook een
tweeledige functie binnen het kennisklimaat: het aansporen van (fundamenteel)
onderzoek en verspreiden van kennis. Meerdere gesprekspartners geven aan dat op
de kennispositie niet alleen overheden en kennisinstellingen onderzoek bevorderen,
maar dat juist de samenwerkingsverbanden hier een leidende rol in vervullen. Par-
tijen worden bij elkaar gebracht om gezamenlijk experimenteel onderzoek te finan-
cieren en uit te voeren. Dit is een cruciale functie omdat aan fundamenteel onder-
zoek voor individuele partijen vaak teveel risico’s en onzekerheden kleven. Via het
netwerk van samenwerkingsverbanden wordt opgedane kennis onder de leden ver-
spreid.

4.1.5 Beleid
Nederland wordt internationaal geroemd om de betrokkenheid van de overheid bij
de ITS-sector. Toch zijn er ook in Nederland leerpunten op het gebied van stimule-
ring, wetgeving en de interne organisatiestructuur.

Stimulering van de sector
Veel gesprekspartners, zowel nationaal als internationaal, laten zich positief uit over
de actieve stimulering van de ITS-sector via tests, subsidies en investeringen. Ne-
derland onderscheidt zich voornamelijk met de expliciete investeringen in ITS. Bij
veel andere landen wordt niet geïnvesteerd in ITS of gebeurt dit indirect via investe-
ringen in infrastructurele projecten. Ook hebben beleidsmakers in Nederland een
meer progressieve houding dan buitenlandse ambtgenoten. Er wordt veel in experi-
menten en tests geïnvesteerd en in de rol van opdrachtgever wordt al op de
dienstenvraag ingezet waar veel buitenlandse overheden nog om hardware vragen
(bijvoorbeeld voor VRI’s). Wel wordt vanuit het bedrijfsleven opgemerkt dat niet alle
overheden even innovatief zijn op dit gebied. Daarnaast zijn er weinig grote pro-
jecten op Nederlands niveau. Nu zijn het vaak regio’s die profiteren van ITS-
projecten en is er geen aansluiting met Nederland als geheel.

Beleidsprikkels
De gesprekspartners hebben enkele leerpunten voor de overheid in de rol van ITS-
inkoper. De effectiviteit en efficiëntie van opdrachtuitvoering wordt beperkt doordat
de overheid vaak op de eigen, relatief beperkte, kennis vertrouwt. Zo wordt in de
huidige aanbestedingsvormen niet alleen het doel, maar ook de strategie door de
overheid bepaalt, terwijl de markt over meer relevante kennis beschikt. Lossere
vormen van aanbestedingen, bijvoorbeeld op basis van dienstvraag, geven het be-
drijfsleven meer ruimte om de opdracht in te vullen. Wel blijft een goede kennispo-
sitie bij de overheid van belang voor het succes van open aanbestedingen. Offertes
moeten alle gevraagde onderdelen afdekken en bij controle van de opdrachtinvulling
is kennis van technologie een vereiste.

Voor effectief overheidsbeleid is de focus van de overheid een discussiepunt: moet
ze fundamenteel onderzoek stimuleren of juist de ontwikkeling van marktproducten?
Meerdere partijen vinden het wenselijk dat de overheid zich enkel richt op funda-
menteel onderzoek. Voor bedrijven zijn de risico’s van primair onderzoek vaak hoog
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en is de pay-off niet meteen duidelijk. Bovendien worden investeringen van de
overheid in ontwikkeling van marktproducten al snel gezien als een vorm van oneer-
lijke concurrentie. Momenteel zet de (nationale) overheid echter nog niet sterk in op
fundamenteel onderzoek op ITS-gebied.

Wetgeving
Naast beleidsprikkels is ook de wetgeving belangrijk voor het stimuleren van ITS-
ontwikkelingen. Net als in veel andere Europese landen, werkt de Nederlandse wet-
geving momenteel nog belemmerend voor het opstarten van ITS-initiatieven, bij-
voorbeeld op gebied van autonoom rijden. Een gesprekspartner geeft aan dat de
wet in de Verenigde Staten soepeler is voor ITS-toepassingen. Hier wordt institutio-
neel geredeneerd vanuit ‘wat mag niet’ in plaats van ‘wat mag wel’. Tijdelijke ont-
heffingen vormen een ontsnappingsclausule voor de restricties van de wetgeving.

Organisatie van overheid en wegbeheer
Overheden zijn betrokken bij ITS en denken graag mee. Wel is er kritiek vanuit het
bedrijfsleven op de traagheid van het beslissingsproces. Voor gunning van opdrach-
ten en investeringsbeslissingen wordt vaak een bottom-up besluitvorming gehan-
teerd. Door deze overlegcultuur dreigt Nederland achter te lopen op ontwikkelingen.
Dit probleem leeft ook in andere Europese landen. Een internationale gesprekspart-
ner wijst er op dat Nederland ten opzichte van andere landen relatief snel is met
opdrachtgunning.

Een ander veelgenoemd nadeel van de Nederlandse organisatiestructuur is de ver-
snipperde verantwoordelijkheid over het wegennetwerk tussen verschillende over-
heden. Wegbeheerders denken vanuit een kosteneffectieve invulling van wegonder-
houd en willen vooral problemen op hun eigen wegen voorkomen. Hierdoor is er een
prikkel om verkeer te geleiden naar wegen van andere wegbeheerders. De samen-
werking tussen de drie lagen wegbeheerders is beperkt. De opsplitsing in drie ni-
veaus van verkeercentrales leidt niet tot een optimale verkeersafwikkeling. Een
gesprekspartner wijst naar Zweden als voorbeeld van goed wegbeheer. In dit land
wordt het verkeer in de stad en op de (snel)weg aangestuurd vanuit een centraal
systeem. Deze manier van overkoepelend verkeersmanagement wordt in Nederland
inmiddels ook experimenteel toegepast.

4.2 Agendapunten voor 2016-2017
In de interviews is gevraagd wat de belangrijkste agendapunten zijn in de ITS-
sector voor het komende jaar. In zijn algemeenheid vond men het moeilijk om spe-
cifieke punten voor de hele korte termijn te noemen. In dit hoofdstuk vatten we de
agendapunten voor het bedrijfsleven (4.2.1) en de wegbeheerders (4.2.2) samen.

4.2.1 De agenda volgens het bedrijfsleven
Het bedrijfsleven is opvallend unaniem als het gaat om de agenda. Het vaakst wordt
melding gemaakt van de transitie naar autonoom rijden. Voor de korte termijn be-
tekent dit vooral een ontwikkeling van rijtaak-ondersteunende systemen als Adapti-
ve Cruise Control en Lane change assistance. Binnen het wegkantsegment wordt
minder melding gemaakt van concrete ontwikkelingen. Netwerkbreed verkeersma-
nagement wordt aangestipt. Met name in de binnenstedelijke omgeving zal de rol
van verkeersmanagement groter worden. Ook wordt meer toegewerkt naar beïn-
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vloeding van het verkeer, o.a. door de focus te verleggen naar calamiteitenma-
nagement.

Veelgenoemde ontwikkelingen binnen het applicatie segment zijn het coöperatief en
connected rijden. Dit is momenteel al zichtbaar in de platooning projecten die door
Nederlandse partijen worden opgezet. Ook worden applicaties op het gebied van
verkeersveiligheid genoemd als een aandachtsgebied. Op big data gebied wordt aan
een verdere toename van gegevensverwerking gewerkt. Ook wil men de toepas-
baarheid (en dus kwaliteit) van de geleverde data verbeteren. Binnen ICT-infra
wordt aansluiting gezocht op grotere trends binnen de technologische sector: smart
city en internet of things. Hierbij zijn ook raakvlakken met de toenemende commu-
nicatie tussen voertuigen onderling en met de wegkant.

Overige genoemde agendathema’s hebben betrekking op samenwerking en toena-
dering. Binnen Nederland zoeken bedrijven elkaar in flexibele verbanden op om
gezamenlijk opdrachten uit te voeren en de provinciale overheden krijgen in toene-
mende mate bewustzijn van de mogelijkheden van ITS binnen het beleid. Daarnaast
wordt de relatie met Europa verder aangehaald door bedrijfsuitbreiding en samen-
werking tussen overheden en bedrijven. Ook, en wellicht hiermee samenhangend,
wordt nadruk gelegd op het zorgen voor de juiste randvoorwaarden. Verdienmodel-
len krijgen veel aandacht en (Nederlandse) standaarden worden steeds verder ont-
wikkeld. Dit geeft bedrijven de nodige zekerheid om te anticiperen op de toekomst.

Tot slot wordt de omslag van product- naar dienstvraag genoemd. Zowel binnen
verkeersmanagement als mobiliteit zoeken bedrijven en overheid naar dienstver-
banden in plaats van productlevering. Hierdoor wordt van de kennis van de markt
geprofiteerd en neemt de efficiëntie van gebruikt materieel toe.

4.2.2 Agenda wegbeheerders

Agenda op Rijksniveau
Op Rijksniveau is het actieprogramma ‘Beter geïnformeerd op weg’ leidend. Dit ac-
tieprogramma bestaat uit een ‘Routekaart’ waarin op strategisch niveau uiteen
wordt gezet hoe verkeersmanagement en reisinformatie zich de komende jaren
langs zes transitiepaden zal moeten ontwikkelen om een bijdragen te leveren aan de
IenM beleidsdoelen (bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid), met aandacht voor
de regionale beleidsopgaven in het kader van Beter Benutten.5 Deze visie wordt
ondersteund door een Uitvoeringsagenda van markt en overheden.6

Binnen het programma Beter Benutten werken Rijk, regio en het bedrijfsleven sa-
men aan het verbeteren van de bereikbaarheid in de drukste regio’s over weg, wa-
ter en spoor. In 2014 is besloten hierin 600 miljoen euro extra te investeren tot en
met 2017, met een focus op maatregelen die reizigers in staat stellen op een slim-
me manier hun bestemming te bereiken door middel van multimodale reisinforma-

5 Hier aan toegevoegd is het doel het verbeteren van de (kosten)-effectiviteit en efficiëntie van publiek verkeersma-
nagement, met voor het netwerk van snelwegen vijf procent minder voertuigverliesuren in combinatie met een
reductie van tien procent van de kosten in de periode 2015-2020. Bron: Connekt (2013).
6 Ministerie van Infrastructuur en Milieu (2013, bijlage 2). Deze agenda loopt langs drie sporen: Spoor 1 is gericht op
het ontwikkelen van de instrumenten die de gestelde doelen mogelijk moeten maken, zoals het verbeteren van de
kwaliteit en de betrouwbaarheid van verkeersdata en de ontwikkeling van aanbestedingsprocedures, internationale
samenwerking en monitoring & onderzoek. Spoor 2 richt zich op het vergroten van het lerend vermogen en het
demonstreren van huidige mogelijkheden door middel van routeprojecten. Spoor 3, tot slot, richt zich op het uitwer-
ken en toepassen van structuur/samenwerkingsvormen om samen te kunnen komen tot concrete uitvoeringsmaat-
regelen.
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tiediensten en de inzet van in-car technologie. ‘Beter Benutten ITS’ heeft een bud-
get van ruim 70 miljoen euro, waarvan het grootste deel (ca. 57 miljoen euro) voor
projecten op het gebied van C-ITS (coöperatieve ITS-diensten), incidenten, data,
reisinformatiediensten, Integrale Mobiliteits Management Architectuur (IMMA), su-
permarktlogistiek en evenementen.7 Momenteel lopen er negen projecten binnen
het Beter Benutten programma (plus nog een project uit het oude Beter Benutten
programma). Binnen C-ITS is men momenteel bezig met de afronding van de dia-
loogfase en de aanbesteding begin deze zomer.

Agenda op regionaal niveau
Een analyse van de provinciale agenda’s op gebied van aan infrastructuur gerela-
teerde ICT-ontwikkelingen toont aan dat in vrijwel alle plannen bereikbaarheid,
duurzaamheid en veiligheid centraal staat.8 Bij circa de helft van de provincies wordt
innovatie hierbij centraal gesteld en worden ITS-maatregelen expliciet genoemd.
Het gaat dan om slimme verkeersmaatregelen, in-car snelheidsadvies en individueel
reisadvies via de Smartphone in Noord-Brabant, de benutting van zelf-denkende,
dynamische routeplannersystemen en vehicle-to-vehicle communicatie in Noord-
Holland, slimme apps die voorzien in advies voor snellere alternatieve routes in
Limburg, de koppeling van reisinformatievoorzieningen in Zuid-Holland en innova-
tieve bereikbaarheidsprojecten in Utrecht.

7 Beter Benutten (2015).
8 Bussmo Public Affairs, Management en Advies (2015).
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5 SWOT-analyse

Op basis van de resultaten uit de enquête, interviews en deskresearch hebben we
een SWOT-analyse uitgevoerd. Uitgangspunt hierbij is de vraag wat de belangrijkste
sterke en zwakke punten zijn van het Nederlandse ITS-veld in haar streven naar
een sterke internationale concurrentiepositie en welke externe kansen en bedreigin-
gen de komende tijd een rol gaan spelen. Deze punten hebben we in figuur 5.1 uit-
gewerkt.

Figuur 5.1 SWOT-analyse internationale concurrentiepositie Nederlandse ITS-sector

Sterktes van de Nederlandse ITS-sector
· In internationale vergelijking neemt de Nederlandse overheid een prominente rol

in als ‘aanjager’ van de Nederlandse ITS-sector. Dit vloeit niet alleen voort uit
haar rol als opdrachtgever en investeerder in infrastructuur, maar ook uit de
prominente rol die Nederlandse overheden innemen bij het ontwikkelen van de-
monstratieprojecten, de financiering van kennisinstellingen en het stimuleren van
publiek-private samenwerking op ITS-gebied.

· Nederland als vestigingsland kenmerkt zich als een dichtbevolkt land, met een
fijnmazig wegennetwerk. Dit maakt verkeersmanagement noodzakelijk en effec-
tief. Daarnaast staan Nederlanders relatief open voor innovatie, is de penetratie
van bijvoorbeeld smartphones hoog en zijn mobiele datanetwerken van hoge
kwaliteit. Nederland leent zich daarmee goed als pioniersgebied voor ITS-
innovaties.

· Nederland behoort al decennialang tot de internationale top als het gaat om ver-
keersmanagement en aansturing en mogelijk ook die van cartografie. Dat deze
positie volgens diverse gesprekspartners steeds meer onder druk is komen te
staan, doet niets af aan het gegeven dat we in internationale vergelijking een
hoog kennisniveau hebben op dit gebied, zowel privaat als publiek.
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Zwaktes van de Nederlandse ITS-sector
· Bij het streven naar een sterke concurrentiepositie heeft Nederland ook enkele

zwakke punten. Ten eerste is de Nederlandse ITS-sector versnipperd. Er zijn en-
kele zeer grote bedrijven die op de wereldmarkt een belangrijke rol spelen in ITS
(met name TomTom en NXP), maar met name het verkeersmanagement segment
van ITS is gefragmenteerd. Ook op dit vlak zijn er wel grote bedrijven die de re-
gie kunnen nemen bij grote ITS-projecten, maar zij zijn niet groot genoeg om alle
kennisvelden af te dekken. Daar komt bij dat de Nederlandse thuismarkt beperkt
in omvang is in vergelijking met bijvoorbeeld Duitsland, Japan en de VS. Dit be-
perkt het investeringsvermogen van de Nederlandse ITS-sector en dwingt tot sa-
menwerking met elkaar en met buitenlandse partijen

· Een ander zwak punt is de remmende voorsprong die Nederland heeft op het
gebied van verkeersmanagement. In het verleden is veel geïnvesteerd in weg-
kantsystemen. Meer dan in veel andere landen. Dit belemmert de overgang naar
meer innovatieve systemen. Niet alleen omdat al in de oude infrastructuur is ge-
investeerd, maar ook omdat dit tot complexe organisatiestructuren heeft geleid,
inclusief rolverdelingen, investeringsstrategieën en denkpatronen.

· Hoewel het ontbreken van een automotive industrie niet door iedere gespreks-
partner als nadeel wordt gezien en zelfs kansen biedt (zie hieronder), is het ont-
breken van een grote autofabrikant (OEM) van strategisch nadeel als het gaat om
bijvoorbeeld de ontwikkeling van in-car technologieën, coöperatief rijden en auto-
noom rijden. We missen namelijk grote spelers die op deze terreinen een cruciale
rol innemen. Dit betekent dat er relatief weinig kapitaal en marktmacht vanuit die
kant aanwezig is om veranderingen te forceren. Als toeleverancier van buiten-
landse autofabrikanten speelt Nederland wel een belangrijke rol, maar de beslis-
singen van die fabrikanten worden niet in Nederland genomen.

Externe kansen en bedreigingen voor de Nederlandse ITS-sector

Kansen
· Overigens kan het laatst genoemde zwakke punt ook een kans zijn: juist doordat

Nederland geen eigen auto-industrie heeft, is Nederland een interessant land voor
buitenlandse autofabrikanten om zich te vestigen (Tesla) of ITS-technologieën te
testen en in de markt te zetten. Bovendien kan de auto-industrie bepaalde ont-
wikkelingen ook tegenhouden. Ontwikkelingen in de auto-industrie worden, als
het om ITS gaat, in veel gevallen vanuit de ICT-sector geïnitieerd.

· Een andere duidelijke kans is de toenemende standaardisering op veel ITS-
vlakken, waardoor ITS een steeds internationalere markt wordt. Mede door deze
standaardisering, maar ook door de technologische mogelijkheden en het inzicht
dat ITS zeer kosteneffectieve mogelijkheden biedt om de wegcapaciteit te vergro-
ten, is ITS een duidelijke internationale groeimarkt. Dit is de belangrijkste kans
voor de sector.

· Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland wordt steeds meer aandacht
geschonken aan het ontwikkelen van internationale standaarden en bijvoorbeeld
het harmoniseren van regelgeving.

Bedreigingen
· Kijken we tot slot naar de bedreigingen, dan zien we in zijn algemeenheid de

mogelijkheid dat er nog wel eens een bijstelling van de groeiverwachting kan ko-
men, bijvoorbeeld waar het gaat om de zelfstandig rijdende voertuigen. Het is
goed denkbaar dat zich op veiligheids- en aansprakelijkheidsgebied incidenten
zullen voordoen die de groei negatief zullen beïnvloeden.
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· Een andere bedreiging vormen uiteraard de ITS-bedrijven in andere landen. Ook
daar zit men niet stil. Daarbij is de kans dat er een grote disruptive toetreder (zo-
als Uber op de taximarkt of AirBnB op de hotelmarkt) opstaat niet helemaal on-
denkbeeldig. Bedrijven als Google en Apple beschikken over een schat aan data
waar ze veel meer mee kunnen doen op ITS-gebied dan nu het geval is.
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Bijlage II ITS-technologieradar

1. Real time navigation
2. Floating car/person data
3. Smart routing
4. Shockwave damping
5. Cruise control
6. Priority for pedestrians

and cyclists
7. Priority for vehicles
8. Adaptive cruise control
9. Automated parking
10. Variable message sign

(matrix sign)
11. Lane level positioning
12. Video-Based Monitoring
13. Automated Data Analy-

sis
14. Lane advice
15. Green light optimal

speed advice
16. Priority for emergence &

public transport only
17. Toll Sensor
18. ITS G5 /wifi-p
19. Driver reaction systems

20. Sensor fusion
21. Situation awareness
22. Networked control
23. Vision, radar, lidar
24. Networked Risk Management
25. Trust evaluation models
26. On-line security and safety monitoring
27. Security management mechanisms
28. PAYD
29. Cooperative lane change
30. Dynamic Trust Technologies
31. Platooning
32. Anti-spoofing mechanisms for active

sensors
33. Cooperative adaptive cruise control
34. Autonomous driving
35. e-call / s-call
36. Crowd-sourcing for traffic information
37. Car-as-as-sensor:
38. Speed camera
39. 3G / 4G

40. 5G for V2X
41. Traffic Information Man.

Systems
42. IHYD
43. Software Defined Networks
44. ECO-assist
45. Motorcycle approaching in-

dication
46. Parking service
47. Local Event
48. Galileo
49. Access Control
50. TAYD
51. GPS
52. Blind spot detection
53. DATEX II
54. RDS-TMC en DAB-TPEG
55. DVM Exchange
56. IVERA, VLOG, PRIS- en

berm DRIP
57. PAYD
58. Inductive-loop traffic detec-

tors
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Bijlage III Vragenlijsten enquête

Is uw organisatie in 2015 actief geweest op het gebied van ITS?
· Ja, als bedrijf dat producten of diensten voortbrengt of als adviseur
· Ja, als kennisinstituut
· Nee.

--> Verwijzen naar juiste vragenlijst

Enquête 1a ITS-SECTOR (BEDRIJVEN)

Hoeveel medewerkers (fte) werkten bij uw bedrijf medio 2015 (totaal)?
· Totaal wereldwijd:
· In Nederland:

Hoeveel daarvan waren actief op ITS-gebied (fte’s)?
· Totaal wereldwijd:
· In Nederland:

Heeft u als organisatie een Nederlandse vestiging?
· Wij zijn een puur Nederlands bedrijf zonder buitenlandse vestigingen
· Wij zijn een Nederlands bedrijf met buitenlandse dochters
· Wij zijn een dochterbedrijf met een buitenlandse moeder
· Anders, namelijk…

Kunt u aangeven welk deel van de Nederlandse productie wordt geëxpor-
teerd naar het buitenland?
· 0-10%
· 10-25%
· 25- 50%
· Meer dan 50%

Kunt u uw ITS-activiteiten kort beschrijven?
(open vraag)

De positie van (de ITS-activiteiten van) uw bedrijf in de
markt

Hoe heeft de concurrentiepositie van uw ITS-activiteiten zich in het afgelo-
pen jaar op de Nederlandse markt ontwikkeld?
· zeer positief
· positief
· neutraal
· is zwakker geworden
· is veel zwakker geworden
· Weet ik niet

Hoe heeft de concurrentiepositie van uw ITS-activiteiten zich in het afgelo-
pen jaar op de internationale markt ontwikkeld?
· zeer positief
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· positief
· neutraal
· is zwakker geworden
· is veel zwakker geworden
· Niet van toepassing / Weet ik niet

Thema Concurrentiepositie -->Wilt u uw antwoorden op de vragen over uw
concurrentiepositie nader toelichten?
(Open vraag)

Thema Markttoegankelijkheid --> Is het aantal spelers op de ITS-markten
waarin u actief bent het afgelopen jaar veranderd?
· Sterk toegenomen
· Toegenomen
· Gelijk gebleven
· Afgenomen
· Sterk afgenomen
· Weet ik niet

Wat zijn in uw ogen voor de komende drie jaar de drie belangrijkste trends
op (uw) ITS-gebied?
1 …
2 …
3 …

Is in 2015 de met ITS-activiteiten (door Nederlandse vestigingen) gereali-
seerde omzet in vergelijking met 2014:
· Met meer dan 15% toegenomen (namelijk ongeveer met …%)
· Tussen de 5 - 15% toegenomen
· Ongeveer gelijk gebleven
· Afgenomen tussen de 5 - 15%
· Met meer dan 15% afgenomen (namelijk ongeveer met …%)

Kunt u de gerealiseerde ITS-inkomsten onderverdelen in de volgende seg-
menten (een schatting is voldoende):
1 Verkoop aan bedrijven;  …%
2 Verkoop aan consumenten;  …%
3 Verkoop aan wegbeheerder/overheid;  …%
4 Overheidsbijdragen; …%
5 Anders, namelijk: ….

Kunt u globaal aangeven met hoeveel procent de omzet van elk van deze
categorie(en) sinds 2014 is veranderd?
1 Verkoop aan bedrijven; sterk gedaald/gedaald/ongeveer gelijk /gestegen/sterk

gestegen
2 Verkoop aan consumenten; sterk gedaald/gedaald/ongeveer gelijk

/gestegen/sterk gestegen
3 Verkoop aan wegbeheerder/overheid; sterk gedaald/gedaald/ongeveer gelijk

/gestegen/sterk gestegen
4 Overheidsbijdragen; sterk gedaald/gedaald/ongeveer gelijk /gestegen/sterk ge-

stegen
5 Overig; sterk gedaald/gedaald/ongeveer gelijk /gestegen/sterk gestegen
6 Weet ik niet
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Internationaal

Is in 2015 de met ITS-activiteiten (door Nederlandse vestigingen) gereali-
seerde uitvoer in vergelijking met 2014:
· Met meer dan 15% toegenomen (namelijk ongeveer met …%)
· Tussen de 5 - 15% toegenomen
· Ongeveer gelijk gebleven
· Afgenomen tussen de 5 - 15%
· Met meer dan 15% afgenomen (namelijk ongeveer met …%)

Is het aantal buitenlandse vestigingen van uw bedrijf (met ITS-
activiteiten) het afgelopen jaar (2015):
· Toegenomen
· Gelijk gebleven
· Afgenomen
· N.v.t.

R&D en productontwikkeling

Hoeveel procent van de medewerkers werkten medio 2015 aan R&D/ pro-
ductontwikkeling?
· In Nederland: …%
· In totaal:…%
· Weet ik niet

Is in 2015 de Nederlandse productontwikkeling/R&D-inspanning t.b.v. ITS-
activiteiten ten opzichte van 2014:
· Met meer dan 15% toegenomen (namelijk ongeveer met …%)
· Tussen de 5 - 15% toegenomen
· Ongeveer gelijk gebleven
· Afgenomen tussen de 5 - 15%
· Met meer dan 15% afgenomen (namelijk ongeveer met …%)

IP-vastlegging

Is in 2015 het aantal (mede) gerealiseerde IP-vastleggingen op ITS-gebied
ten opzichte van 2014:
· Sterk toegenomen (>15%)
· Toegenomen (0-15%)
· Gelijk gebleven
· Afgenomen (0-15%)
· Sterk afgenomen (<15%)
· Weet ik niet
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Enquête 1b ITS-SECTOR (Kennisinstellingen)

Is uw organisatie in 2015 actief geweest op het gebied van ITS?
(zie bovenstaande definitie)

Onder welke categorie valt uw organisatie9?
(meerdere antwoorden mogelijk)
· Hogeschool
· Universiteit
· Technische Universiteit
· Onafhankelijk (wetenschappelijk) onderzoeksinstituut
· Grote Technologische Instituten(GTI)/TNO
· Overig, namelijk ….

Kunt u uw ITS-activiteiten kort beschrijven?
(open antwoord)

Op welke vlakken van ITS is uw organisatie actief10?
(u kunt kiezen uit de volgende categorieën, meerdere antwoorden mogelijk)
· Technologie
· Gebruikersgedrag/Gebruikerstevredenheid
· Verkeersgedrag (human factors)
· Human machine interface
· Verkeersmanagement, verkeerscentrales
· Architectuur, standaardisatie
· Security van data, systemen
· Betrouwbaarheid van data en systemen
· Privacy
· Aansprakelijkheid
· Governance
· Procurement methodiek
· Business cases
· Effecten op doorstroming
· Effecten op reistijd
· Effecten op verkeersveiligheid
· Effecten op het milieu
· Effecten op kosten

Hoeveel medewerkers (fte) werkten bij uw organisatie medio 2015 (to-
taal)?
· Totaal:
· In Nederland:

Hoeveel procent hiervan was medio 2015 ongeveer werkzaam op ITS-
gebied?
· Totaal: ….%
· In Nederland: ….%

9 Indeling is gebaseerd op indeling leden ERTICO (ITS-Europe).
10 Indeling conform kennisgebieden ITS overzicht Connecting Mobility
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Afsluiting

Heeft u opmerkingen over de vragenlijst of toevoegingen bij uw antwoor-
den?
…………….(open vraag)……..

Wilt u hieronder aangeven wat van toepassing is en vervolgens eventueel
uw contactgegevens invullen?
· Ja, ik ontvang graag de monitor concurrentiepositie NL ITS sector als deze gereed

is. Wilt u hieronder dan uw emailadres invullen?
· Ja, ik ben bereid om mijn antwoorden eventueel nader toe te lichten (telefonisch

of in een interview). Zo ja, wilt u hieronder dan uw contactgegevens invullen?

Naam / Telefoonnummer / e-mailadres.
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