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Wetenschapsnotities
U-SMILE: budgetneutraal gedrag

beïnvloeden

Hoe is hetgedrag van automobilisten slim én budgetneutraal te beïnvloeden? Die waarin
maatschappelijke welvaart wordt
vraag wil het onderzoeksproject U-SMILE (Urban Smart Measures and Incentives for verhoogd) van de maatregelen.

quality of Life Enhancement) beantwoorden.
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conomen, psychologen,
Eeurs, beleidsanalisten verkeersingeni
en stedelijke parte
ners slaan in dit project de handen ineen. Ze
ontwerpen, testen en evaluerenslimme maatregelen met als criteria: acceptatie, efﬁciëntie
en effectiviteit.De onderzoekerswerkensamen
met een aantal Nederlandse steden.
Het is bekend dat prijsprikkels op een efﬁ»
ciënte en effectieve manier ﬁles en milieuonvriendelijk gedrag kunnen verminderen,
Eris echter onvoldoende politiek-maatschap»
pelijk draagvlakvoormeerbelastingen.Tegelijkertijd zijn vormenvan belonen en subs}
diëring vaak te duur, zeker op langere termijn. Daarom richt UÎSMILE zich op hybride
tussenvormen, in de hoop en verwachting
daarmee het beste van beide werelden te
kunnen combineren.

Mengvormen van belastingen en

belonen

ligt in het ontwikkelen, toetsen, evalueren
en analyserenvan slimme maatregelen,die
gedrag kunnen beïnvloeden.
Het gaat om een vernieuwende mix van
negatieve en positieve ﬁnanciéle prikkels,
die een aantal van de belangrijkstenadelen
van de prijsstelling (met name een zeer
beperkte acceptatie) en het belonen (met
name de beperkte budgetten en geïnduceerde vraag) omzeilen. Daarnaast zijn deze
maatregelen ook technologisch innovatief.
Denk hierbij aan de introductie van het concept van verhandelbare vergunningen en
aan het koppelen van realtime identiﬁcatie
van geautomatiseerde voertuigen aan virtuele marktomgevingen.
Interdisciplínaìre benadering

Het onderzoeksteamkiest voor een interdisf

ciplinaire benadering, waarbij economen,
psychologen, verkeerskundigenen beleidsf
wetenschappersgezamenlijk slimme instrumenten ontwikkelenen toetsen.Daarnaast
is sprake van een brede benadering waarin

Het onderzoeksteam ontwerpt en onder- zoweltheorievorming, modellering als expezoekt experimenten rnet budgetneutrale rimenten een plaats hebben en elkaar aan-

Korte lijnen tussen wetenschap en
praktĳk

Samenwerking tussen wetenschappers en
praktijkexpertsgeeftmeerwaarde.Immers,
wetenschappers en mensen uit de praktijk
hebben dezelfde doelen voor ogen (duurzaamheid vergroten, het ﬁleprobleem aanpakken), maar bekijken de zaak door hun
speciﬁeke expertise en verschillenderollen
natuurlijk vanuit een ander perspectief.
Onder meer inhet bundelenvan wetenschap
en praktijk ligt de kracht van U-SMILE. Het
is voor de wetenschappers van belang om
juiste en tijdige input vanuit de praktijk te
krijgen en om mogelijkhedente krijgen om

experimentenuitte voeren— andersomgeldt
natuurlijkdat hetvoor de praktijkwaardevol
is dit type innovatieve maatregelen samen
met wetenschappers te ontwikkelen.
Daarom zijn erregelmatigprojectbijeenkomf
sten enhouden de samenwerkendepartners
elkaardaarbuiten ook goed op de hoogtevan
alles dat er speelt.
Het U-SMILE-consortium
een samenwerking van de
Vrije Universiteit Amsterdam (penvoerder),
U—SMILE betreft

mengvormen van belastingen en belonin- vullen. Bij dit alles zijn de onderzoekers ge'ingen,waaronderverhandelbarespitsrechten. teresseerd in met name de acceptatie, de de Technische Universiteit Delft, de RijksuniHetinnovatievevande aanpakvanU-SMILE effectiviteiten de efﬁciëntie (ofwel de mate versiteit Groningen, de Hogeschool van
Amsterdam, de gemeente Amsterdam,
Het U-5MltEonderzoekricht Zi(h op budgetneutra/e gedragsbeinvloec/mgvan automobiliteit
AmsterdamZuidas en Zuidasdok, Groningen
Bereikbaar, de AmsterdamArenA en De Verf
keersonclerneming Rotterdam.
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In het onderzoeksprogramma SURF
(Smart Urban Regions of the Future)
werken consortia van onderzoekers en
prekliikpartijensamen aan vraagstukv
ken rond ruimte, wonen, bereikbaarheid. economie en bestuur. In 2016 zijn
Vijf grote projecten van start gegaan.
waaronder U-SMILE SURF valt onder
het kennrslnlttattef Verbinden van
Duurzame Steden van NWO, het Rĳk.
Platform3! en Reqieorqaan SiA.

