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E E N SAMENVATTING VAN H E T STRUCTUURSCHEMA 
V E R K E E R E N V E R V O E R *) 

Het structuurschema verkeer en vervoer: een verhaal met kaarten. 

Verkeer en vervoer. De samenleving kan niet zonder. Altijd zijn mensen onderweg, 
worden goederen vervoerd. We noemen dat mobiliteit. 
In onze maatschappij is die mobiliteit groter dan ooit tevoren. Dat komt vooral door 
de massale opkomst van de auto. 
Over die mobiliteit valt veel goeds te zeggen. De groei van de welvaart en de groei van 
de mobiliteit zijn hand in hand gegaan. Dat de mensen overal heen kunnen gaan is 
een grote verworvenheid. Op pad kunnen gaan kan betekenen erbij horen, iets onder
nemen. En zonder goederenvervoer zijn we helemaal nergens. 
Verkeer en vervoer vormen een ingewikkeld patroon. De som van duizend en een be
slissingen. Ruwe ingrepen zijn daarom taboe. 
Toch verwacht iedereen wel dat de overheid er iets aan doet. Ook al vanwege de grote 
bezwaren als geluidshinder, milieubederf, onveiligheid. De laatste tien jaar is ons 
denken over verkeer en vervoer sterk veranderd. De tijd is voorbij dat de populari
sering van de auto als louter vooruitgang werd begroet. Velen hebben oog gekregen 
voor de nadelen van massaal autogebruik. Een ander levensgroot probleem vormen de 
nog groeiende tekorten van het openbaar vervoer. 
Wat de regering op langere termijn wil doen staat in het Structuurschema Verkeer en 
Vervoer. 
Een structuurschema is een verhaal met kaarten. In het verhaal vertellen de ministers 
van Verkeer en Waterstaat en van Ruimtelijke Ordening welk beleid er volgens hén op 
langere termijn gevoerd moet worden. Op de kaart is te zien welke sporen dat in 
Nederland zal nalaten. En daar gaat het hier tenslotte om. Om de gevolgen van het 
beleid voor het gebruik van de ruimte. 
Het structuurschema vertelt concreet waarmee we tot in de jaren negentig bij het 
hoofdwegennet en de spoorwegen rekening moeten houden. Deze voorzieningen, 
waarvoor het rijk rechtstreeks verantwoordelijk is, zijn sterk bepalend voor het geheel 
van de ruimtelijke ordening. De periode tot een nog niet precies aan te geven tijdstip 
in de jaren negentig wordt aangeduid als fase I . 

Wat daarna komt heet in het structuurschema fase I I . In het structuurschema kan 
men talrijke elementen vinden uit andere recente beleidsnota's op dit gebied. Te 
noemen zijn de Beleidsnota Goederenvervoer, de Parkeernota en vooral het Meer
jarenplan Personenvervoer dat in 1976 is verschenen. 
Dat meerjarenplan, een uitvoeringsplan voor de korte termijn — drie tot vijf jaar — 
past geheel binnen het kader dat het structuurschema aangeeft. 

*) Ontleend aan "Verkeer & Vervoer in Nederland" een uitgave van het Ministerie van Verkeer 
en Waterstaat. 
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Volgens de huidige verwachtingen zal het autopark tot ongeveer 1990 nog flink 
groeien. Daarna gaat het niet meer zo hard en komen we geleidelijk op een stabiel 
peil. 
Dit betekent dat we met het Structuurschema Verkeer en Vervoer beslissende jaren 
tegemoet gaan. 

Doelstelling en richtlijnen voor een "sturend beleid". 

In het Meerjarenplan Personenvervoer is door de minsiter van Verkeer en Waterstaat 
al gekozen voor een "sturend beleid". Zo'n beleid wil aan de vraag naar vervoer van 
personen en goederen uitsluitend tegemoet komen voor zover dit per saldo bijdraagt 
aan het welzijn van de gemeenschap. Daarbij komt van alles in het geding. Bijvoor
beeld: het ruimtelijk effect, natuur- en landschap, de verkeersveiligheid, het woon-
en leefmilieu, het gebruik van schaarse grondstoffen. 
Om het beleid aan de doelstelling te kunnen toetsen zijn in het structuurschema enige 
tientallen richtlijnen geformuleerd. 
Wie concrete maatregelen wil nemen of concrete projecten wil uitvoeren (nieuwe 
wegen of nieuwe railverbindingen wil aanleggen) moet als het ware al die richtlijnen 
nalopen. Ze vormen samen een checklist. Ze hebben — om een paar dingen te noe
men — betrekking op de bereikbaarheid van bestemmingen, het welzijn van mensen 
van nu en later, het zuinig omspringen met de ruimte, het leefmilieu, het uiterlijk 
aanzien van wegen en spoorlijnen, de betrekkelijke schaarste aan energie. 
Deze afweging is geen simpele rekensom. De vele richtlijnen kunnen soms met el
kaar in strijd komen. Dit betekent een proces van afweging waarbij ook politieke 
voorkeuren in het geding komen. 
Het beleid dat in het structuurschema is vastgelegd is een globaal beleid op langere 
termijn. 

Voor werkelijk beslist wordt of plannen op korte termijn uitgevoerd worden dienen 
alle effecten zo goed mogelijk in kaart gebracht te worden. 
In het structuurschema heeft de regering bekeken wat er in grote trekken nog aan het 
hoofdwegennet moet gebeuren om de voor de jaren 1990 en 2000 te verwachten 
verkeersstromen op te kunnen vangen. Hetzelfde geldt voor het railnet. Daarbij zijn 
voor- en nadelen voor sommige verbindingen tegenover elkaar afgewogen. 
Gezien de vele onzekerheden zijn voor fase I I alle mogelijkheden zoveel mogelijk 
open gehouden. Voor die periode gaat het er niet om gronden te reserveren, maar 
wil de regering voorkomen dat een voorziening ondertussen feitelijk onmogelijk 
wordt. 
Het is de bedoeling dat nieuwe wegen en railverbindingen die voor fase I (dus tussen 
nu en de jaren negentig) nodig zijn in de streek- en bestemmingsplannen worden op
genomen. Als verbindingen niet in het structuurschema voorkomen, kunnen ze niet 
aangelegd worden zonder het schema te wijzigen (met alle discussiemogelijkheden 
van dien). 
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Om het nog eens op een andere manier te zeggen: het Structuurschema Verkeer en 
Vervoer is indicatief, het geeft aan wat er in fase I waarschijnlijk en wat daarna moge
lijk ook nog eens moet gebeuren. 
Maar de concrete beslissing — bijvoorbeeld over de aanleg van een nieuwe weg — valt 
pas als projecten in korte termijnplannen en in uitvoeringsplannen worden opge
nomen. Dan wordt de zaak per project zo exact mogelijk afgewogen. Dan komen ja-
of-nee? en hoe-en-wat? opnieuw ter sprake. 

Het wachtwoord luidt: Integratie. 

In het verleden is veel gedaan aan de hoofdwegen, het spoor en ander openbaar ver
voer. Dat blijft zo. Maar de regering wil nu ook het gebruik van de fiets en bromfiets 
zoveel mogelijk in de hand werken. 
Het is ook de bedoeling alle mogelijkheden van vervoer steeds beter op elkaar af te 
stemmen. Het wachtwoord luidt: integratie. 
Dat geldt ook in ruime zin. Verkeer en vervoer hangen nauw samen met andere sec
toren. Dat moet in het beleid tot uiting komen. 
Hoewel het hele beleid qua opzet onder een noemer valt, is de uitwerking natuurlijk 
verschillend per gebied. In de grote stadsgewesten zijn andere maatregelen nodig dan 
op het platteland. 

Het beleid in de grote stadsgewesten. 

De grote steden moeten vitaal blijven. Ze moeten volop tot hun recht komen als 
centra van bedrijvigheid en cultuur. In de oude wijken moet veel gebeuren om het 
woonklimaat te verbeteren. Het verkeer moet er veiliger worden. Dat geldt vooral 
voor voetgangers en fietsers. Daarbij zal men er steeds op bedacht moeten zijn dat 
het budget beperkt is. 
Verkeerscirculatieplannen van de gemeenten en bedrijfsplannen van de vervoer
bedrijven moeten zorgen dat de grote steden en het rijk op hetzelfde spoor zitten. 
Via bijdragen in demonstratieprojecten wil het rijk helpen een nieuwe aanpak in 
gang te zetten. Over zo'n aanpak is al bij het Meerjarenplan Personenvervoer gezegd: 
de koers van vandaag betekent een aanpak die de bestaande bebouwing in tact laat, 
de stedelijke intimiteit ten goede komt, lawaai en stank tegengaat en de veiligheid 
van het langzame verkeer in de hand werkt. 
In de grote stedelijke gebieden dient veel gedaan te worden ten gunste van het 
openbaar vervoer, lopen en fietsen. Alles wat men op dit front onderneemt kan er 
toe bijdragen dat men binnen de steden minder behoefte heeft aan het gebruik van 
de auto. Dat geldt vooral in de spits. 
Er zijn vooral maatregelen nodig om te zorgen dat het openbaar vervoer in de steden 
vlot kan opschieten. 
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Ook dient gezorgd te worden dat bussen en trams met regelmaat rijden. Het gebruik 
van fiets en bromfiets kan aantrekkelijker worden als daarvoor meer aparte, veilige 
verbindingen worden gemaakt. Zo kan het afnemende maar nog altijd aanzienlijke 
gebruik van fiets en bromfiets weer toenemen. Wonen en werken mogen dan niet te 
ver uiteen liggen. Via de afzonderlijke fietsroutes moeten alle belangrijke bestem
mingen in de stad — denk aan de scholen — goed per fiets bereikbaar zijn. Ook voor 
de recreatiegebieden buiten de steden vormen zulke fietsroutes een aantrekkelijke 
verbinding. Als ze belangrijke autowegen kruisen dient het langzame verkeer gelijk
waardig behandeld te worden. Bij minder belangrijke kruisingen dienen de doorgaan
de fietsroutes voorrang te krijgen. 
Als dat nodig en uitvoerbaar is zal in de grote stedelijke centra zogenaamd "prijs-
mechanisch rijden" worden ingevoerd. Dat betekent dat de auto bij gebruik in het 
stadsverkeer of in de spits extra belast wordt. Dit kan ook bij het parkeren worden 
toegepast. 
Waar dat mogelijk en nuttig is dient men het samen rijden (car-pooling) aan te moedi
gen en de werktijden te spreiden. 
Buiten de stadscentra moeten vooral de oudere stadswijken door herinrichting aan
trekkelijker worden. Dit kan door een scheiding aan te brengen tussen verblijfs-
gebieden en verkeersrruimten. In zulke verblijfsgebieden wordt doorgaand verkeer 
geweerd. De auto die er persé moet zijn, verliest zijn voorrangspositie tegenover 
fietsers en voetgangers. Het wonen komt er op de eerste plaats en de veiligheid staat 
er centraal. 

Verblijfsgebieden voor wonen en winkelen dient men wel zo op te zetten dat brand
weer, ziekenauto en verhuiswagen er kunnen komen. Ook moeten winkels behoor
lijk bereikbaar blijven. In winkelstraten, waar een volkomen scheiding van voet
gangers en ander verkeer niet haalbaar is, zullen bij herinrichting toch veiligheid en 
leefbaarheid voorop staan. 
Verkeersruimten behoren zo weinig mogeUjk als een barrière te werken. Ook moet 
al het mogelijke gedaan worden om geluidshinder, stank en andere overlast te beper
ken. Al te formidabele verkeersvoorzieningen moet men in het stedelijk gebied als 
het even kan vermijden. Men dient het verkeer zo goed mogelijk in de bestaande 
structuur van de stad in te passen. Omdat veel wegen nu al rijkelijk vol zitten moet 
men de zaak wel zo regelen dat de automobilist zijn wagen al naar de omstandig
heden nu en dan laat staan. Het parkeerbeleid kan daarbij een goed instrument zijn. 
Zo'n beleid moet alle parkeerplaatsen omvatten. Dus ook plaatsen in parkeergarages 
of op eigen terrein. Parkeergelegenheid bij stations en haltes maakt dat mensen 
makkelijk over kunnen stappen op openbaar vervoer. 
Het parkeren van vrachtauto's hoort in de steden binnen de perken te blijven. Vooral 
woongebieden moeten hiervan gevrijwaard zijn. 
Het inpassen van grote, interlokale wegen in een stedelijke omgeving vraagt grote 
zorg. Dat geldt als het gaat om geluidshinder of luchtverontreiniging, maar ook als de 
verkeersbelasting van aansluitende stadsstraten in het geding is. 
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Vergelijking vervoerprestatie weg-spoorlijn op werkdagen 

Wegvak Autoverkeer Parallel baanvak NS 

Aantal Aantal Aantal Treinreiz. in % 
auto's personen reizigers van totaal aan

tal personen 

Amsterdam—Laren 36 800 64 500 36 600 36 
Kootwijk—Ugch el en 13 200 23 100 8 800 27 
Deventer—R 344 7 900 13 900 6 000 30 
Zaltbommel—Kerkwijk 25 800 45 100 15 500 26 
Gouda—Utrecht 39 300 68 800 34 500 33 
's-Gravenhage-R otterdam 52 900 92 600 45 300 33 
Rotterdam—Dordrecht 61 000 106 800 32 700 23 
Nij kerk—Harderwijk 17 400 30 400 18 600 38 
Groningen—Waterhuizen 9 600 16 800 5 200 24 
Arnhem— Elden 20 900 36 600 16 500 31 
Breda—Tilburg 17 500 30 700 15 100 33 
Maastricht—Beek 12 300 21 500 6 400 23 
Best—Eindhoven 23 600 41 400 22 400 35 
Gennep—Well 5 300 9 200 5 700 38 
Franeker— Leeuwarden 6 200 10 900 2 900 21 

Samenstelling van woon-werk-verkeer in Nederland in 1960 en 1971 

Vervoer per Forensen 

1960 1971 

Niet- Totaal 
forensen 
1971 1971 

Openbaar vervoer 40,6 19,8 7,8 12,3 
Personenauto 6,7 47,0 16,9 28,2 
Fiets + bromfiets 51,1 22,2 43,5 35,5 
Te voet 1,2 1,9 29,5 19,2 
Anders (b.v. groepsvervoer) 0,4 9,1 2,3 4,9 

Samenstelling van woon-werk-verkeer in Nederland in enkele grote steden in 1971 
(alleen niet-forensen) 

Nederland Amsterdam Rotterdam 's-Gravenhage 

Openbaar vervoer 
Personenauto 
Fiets + bromfiets 
Te voet 
Andere wijze 

7,8 27,4 
16,9 21,3 
43,5 28,8 
29,5 20,2 

2,3 2,3 

28,6 20,2 
24,4 26,0 
22,1 32,9 
20,1 18,8 

4,9 2,1 
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Het beleid in de middelgrote en kleine steden 

In de middelgrote en kleine steden knellen de verkeersproblemen wat minder. Daar 
houdt het openbaar vervoer een aanvullend karakter. Het is er voor wie om een of 
andere reden geen auto, fiets of brommer kan gebruiken. In deze kleinere steden 
geldt bovenal dat het verkeer er veiliger moet worden. 
Als men hier iets voor het autoverkeer doet, mag dat niet ten koste van de leefbaar
heid gaan. 
Ook in deze steden kan het nodig zijn verblijfsgebieden en verkeersruimten te schei
den. 

Het beleid in de landelijke gebieden. 

Op het platteland zijn auto, fiets en brommer als vervoermiddel favoriet. Bij de aan
leg van verkeersvoorzieningen dient zorgvuldig gewaakt te worden tegen aantasting 
van landschap en natuurlijk milieu. 
In de plattelandskernen komt het leefmilieu, verkeersveiligheid inbegrepen, op de 
eerste plaats. 
Voorzieningen voor verkeer en vervoer mogen geen aanleiding geven tot uitzaai van 
stedelingen over plattelandsgemeenten. 
De regionale wegen behoren een samenhangend geheel te vormen met hoofdwegen 
en stedelijke wegen. Ze zijn er om het platteland te ontsluiten en de kernen onder
ling te verbinden. 
Het regionale wegennet hoort de gewenste ruimtelijke ontwikkeling te ondersteunen. 
Op doorgaande wegen in dorpskommen dient de woonerffunctie voorop te staan. Dat 
wil zeggen.' de doorstroming van het verkeer is er ondergeschikt aan het woongenot. 
Dit moet uit het wegontwerp blijken. 
In de buitengebieden zal veel gedaan worden aan aanleg van afzonderlijke (brom-)-
fïetspaden. Dat is vooral hard nodig langs regionale wegen waar vrijliggende fiets
paden nu nog ontbreken. 

Plannen voor het openbaar vervoernet. 

Het Intercitynet van NS is de ruggegraat van het openbaar vervoer op langere afstand. 
Snelbusdiensten geven daarop een aanvulling. 
Het net zal in grote trekken op dezelfde manier bediend worden als nu. De Intercity 
rijdt nu halfuurdiensten op de hoofdlijnen, uurdiensten op enkele uitlopers van het 
net en kwartierdiensten op een paar zeer drukke baanvakken. 
Voor het Intercitynet (bij het schema in kaart gebracht) zijn de volgende punten van 
belang: 
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• Voltooiing van de Schiphollijn tussen Den Haag/CS en Amsterdam/Rijksmuseum. 
• Geleidelijke uitbreiding van de bestaande dienst op de lijn Zwolle-Nijmegen-

Roosendaal tot een volledige In tercity dienst. 
• Het instellen over de hele dag van een Intercitydienst Zwolle-Emmen bij vol

doende behoefte. Hiervoor is plaatselijk spoorverdubbeling nodig. 
• Reservering van ruimte voor een viersporige Willemsverbinding in Rotterdam. 

Bij NS-haltes zal waar mogelijk parkeergelegenheid geschapen worden ("parkeer-en-
laat-je-rijden"). 
Ook zal NS nog een aantal voorstadshaltes openen. 
Vervoer van fietsen met de trein moet mogelijk blijven. Als het kan zal men hieraan 
nog enige uitbreiding geven. 
Mochten in de toekomst tussen de Westeuropese landen zeer snelle treinen gaan 
rijden (sneller dan 160 kilometer per uur) dan is van belang dat Nederland aanhaakt. 
Daarom vindt de regering het nodig in de relatie Amsterdam—Rotterdam—Belgische 
grens en Amsterdam/Rotterdam—Utrecht—Duitse grens de mogelijkheid voor zo'n 
supersnelle treinverbinding open te houden. Men heeft dan wel de periode op het oog 
die als fase I I staat aangegeven. 
Er komt een nieuwe spoorlijn in ons land, de zogenaamde Almerelijn (Amsterdam— 
Almere—Lelystad), in fase I I eventueel als Intercity door te trekken naar Groningen. 
Ook de Almerelijn zal zo opgezet worden dat supersnelle exploitatie ooit mogeUjk 
bUjft. 
In de landelijke gebieden neemt de streekbus op korte en middellange afstand het 
meeste openbaar vervoer voor zijn rekening. De stoptreinen van NS verzorgen daar 
slechts enkele hoofdverbindingen. 
Het is de bedoeling het busnet in grote trekken te laten zoals het is en ook de fre
quentie te handhaven. Voorwaarde voor zo'n beleid is dat er voldoende vraag bli jf t , 
dus dat genoeg reizigers de bus gebruiken. 
Men is op zoek naar nieuwe vormen van vervoer die 's avonds en in de weekeinden — 
als er weinig omgaat — tegen aanvaardbare kosten dienst kunnen doen. Dat nieuwe 
kan net zo goed een kwestie van organisatie zijn, als van techniek. In het Meerjaren
plan Personenvervoer was al sprake van een bustaxi, bijvoorbeeld een busje met acht 
zitplaatsen dat alleen rijdt als er klanten zijn en geen vaste route volgt. 
De stopdiensten van NS in het landelijk gebied zullen zoveel mogeUjk aangepast 
worden aan het streekvervoer. Dat wil zeggen: modern maar eenvoudig materieel, 
onbemande haltes. Het kan voorkomen dat tram of bus ter plaatse meer geschikt 
zijn voor het vervoer. Dan zal nagegaan worden of de bestaande baan benut kan 
blijven, bijvoorbeeld als vrije busbaan. 
Een nieuwe stoptrein maakt de meeste kansen als men voor zo'n dienst gebruik kan 
maken van een bestaande goederenUjn. Zo wordt de mogelijkheid open gehouden de 
Ujn Den Bosch—Waalwijk nieuw leven in te blazen. Ook bUjft het tracé van de lijn 
Apeldoorn—Zwolle gereserveerd, al is de kans op heropening klein. 
Een spoorverbindmg Heerlen—Aken via Kerkrade is in studie. 
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In de stadsgewesten. 

Het openbaar vervoer in en om de steden moet zo goed mogelijk afgestemd zijn op 
de stedelijke structuur. Omgekeerd hoort stadsuitbreiding waar het maar even kan 
aan te sluiten bij bestaand openbaar vervoer. Het aanbod van openbaar vervoer in en 
om de steden bli j f t in de toekomst in grote trekken op het peil van vandaag. Het zal 
natuurlijk wel aangepast worden als de vraag verandert. Voor de kleinere stadsgewes
ten betekent dit: alleen nieuwe lijnen naar nieuwe wijken. 

Almerelijn 

Gegeven het overeengekomen groeitempo van Almere en Lelystad worden voor de 
aanleg van de Alemerelijn de volgende streefdata aangehouden: in 1985 gereed tot 
Almere en in 1990 gereed tot Lelystad. Deze l i jn , die bij Weesp aansluit op de lijn 
van Amersfoort naar Amsterdam, krijgt ook een aansluiting in de richting Naarden— 
Bussum. 
Toen de regering onlangs tot aanleg van de Almerelijn besloot, is afgesproken niet op 
definitieve afhandeling van het structuurschema Verkeer en Vervoer te wachten. De 
procedure om het tracé vast te stellen komt daarom binnenkort op gang. 
In de ruimtehjke plannen wordt rekening gehouden met het doortrekken van de 
Almerelijn naar Groningen in de jaren na 1990. 

Purmerendlijn 

Voor 1990 wordt rekening gehouden met de mogelijke aanleg van een zijtak van de 
spoorlijn Zaandam—Enkhuizen, deze kan een stuk nieuwbouw van Purmerend ont
sluiten. 

Ringbaan Amsterdam 

Van de voor goederenvervoer ontworpen ringspoorweg rond Amsterdam is ooit slechts 
een klein stukje in gebruik genomen. Men gaat nu onderzoeken of het gewenst is ook 
andere stukken ringbaan aan te leggen voor personen- en goederenvervoer. Met name 
wordt gedacht aan een verbinding tussen de Schiphollijn (Museumplein) en Almere, 
het Gooi en Utrecht. En ook aan de verbinding Almere—Schiphol en Purmerend— 
Schiphol. 

Vrije banen voor bus en tram 

Er is veel aan gelegen dat het openbaar vervoer vlot kan opschieten. Vooral daarin 
zal men de kwaliteitsverbetering moeten zoeken. Vrije banen, voorrang op kruis
punten, het centraal de hand houden aan de regélmaat op de lijnen, al die dingen 
kunnen de attractie van bus en tram vergroten. 
Een hogere frequentie en uitbreiding van het net komen pas in aanmerking als de 
huidige voorziening het niet meer aankan. 
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Enkele gegevens over het streekvervoer 

Grootheid 1960 1963 1965 1970 1974 

Verlies in min. gld. 26 106 
Reizigers in min. 336 384 369 305 276 
Reizigerskm in min. 4166 4586 4430 3655 3507 
Busritten in min. 9,4 10,1 10,3 10,3 9,9 
Buskm in min. 218 232 240 239 242 
Traject in 1 000 km 21,4 21,5 21,3 20,2 19,2 
Zitplaatskm in mld. 10,0 10,7 10,9 10,0 10,7 

Ontwikkeling van het aantal reizigerskilometers in Nederland 

Jaar Aantal Procentuele verdeling over vervoermiddelen 
reizigerskm 
per hoofd 
v.d. bev. 

auto motor 
bromfiets 

bus 
tram 

trei 

1920 800 10 2 45 43 
1928 990 32 3 38 28 
1938 1290 40 4 25 30 
1946 1570 15 4 34 47 
1950 2090 31 6 34 30 
1955 2950 35 13 27 24 
1960 3880 41 17 24 17 
1965 5820 60 14 16 11 
1970 7900 71 10 11 8 
1973 9000 77 7 9 7 

Het overstappen moet zo makkelijk mogelijk gemaakte worden. Dat geldt ook voor 
het "overstappen" van eigen auto of fiets op openbaar vervoer. 
In het structuurschema wordt nogmaals gezegd dat de regering niet meer mee zal wei 
ken aan de bouw van nieuwe metrolijnen. Daarbij geldt als enige uitzondering: he 
doortrekken van de Rotterdamse metro naar Spijkenisse. 
In en nabij de drie grote steden wordt rekening gehouden met aanleg van de volgend 
nieuwe tramlijnen. 

• Aansluiting van Groot Loosduinen op het Haagse tramnet. 
• Aansluiting van Amstelveen op het Amsterdamse net. 
• Een lijn van Rotterdam-Oost naar Zevenkamp en Capelle aan de IJssel/Oostgaard 
• Een lijn van Rotterdam-Coolhaven naar het Marconiplein. 
• Een lijn Schiedam Centrum-Schiedam Noord-Vlaardingen Holy. 



Verder wordt voor de jaren na 1990 rekening gehouden met het doortrekken van de 
sneltram Nieuwegein—Utrecht naar de Uithof en Zeist. 
Ook wordt rekening gehouden met interlokale vrije bus- of trambanen op de trajecten 
Ridderkerk—Rotterdam, Den Haag—Wassenaar—Katwijk—Noordwijk en Den Haag-
Voorschoten— Leiderdorp/Leiden. Aanleg van de beide vrije banen in het gebied tus
sen Den Haag en Leiden wordt niet voor 1990 voorzien. Tussen Leiden en Katwijk is 
al een vrije busbaan in aanleg. 

Goederenvervoer langs weg en rail 

De vrije keus van de verlader blijft uitgangspunt van het beleid. Wie iets te vervoeren 
heeft, hoort in beginsel te beslissen hoe hij dit wil doen. 
Transport per spoor kent natuurlijk de beperking dat er niet overal los- en laad-
stations zullen zijn. Op een kaart is aangegeven op welk railnet ook op langere ter
mijn goederenvervoer mogelijk is. Deze kaart vormt een onderdeel van de planologi
sche kernbeslissing. 
Aan aanleg van nieuwe verbindingen kan slechts gedacht worden als de kosten ten 
laste komen van een industrieterrein of afzonderlijke bedrijven. 
Het structuurschema houdt de mogelijkheid open om ook buiten de zeehavens stati
ons in te richten voor gecombineerd vervoer (weg/rail). 
Als overlaadstations worden door NS voorlopig gereserveerd terreinen bij Zwolle, 
Roosendaal en Blerick. 
In de zeehavens heeft overladen op één plaats de voorkeur. Met name in Rotterdam 
wordt bekeken of het vertrek van containertreinen te centraliseren is. 
Het structuurschema behandelt alleen het goederenvervoer langs weg en rail. De be
tekenis van de binnenvaart komt in de bijlagen heel in 't kort ter sprake. Het vervoer 
per binnenschip komt natuurlijk wel uitvoerig aan de orde in het structuurschema 
Vaarwegen dat gelijktijdig met het Structuurschema Verkeer en Vervoer in behande
ling is. Voor het overige dienst men voor het goederenvervoer te rade te gaan bij de 
Beleidsnota Goederenvervoer die al eerder door de regering is vastgesteld en door het 
parlement behandeld. 

Het hoofdwegennet. 

Een belangrijk onderdeel van het structuurschema is de kaart waarvan men de toe
komstige ontwikkeling van het hoofdwegennet kan aflezen. 
Het hoofdwegennet verbindt de landsdelen onderling en koppelt ook de grote con
centraties van wonen en werken. Het is een grofmazig net dat in beginsel uit autosnel
wegen bestaat. Men kan via deze wegen gemiddeld tachtig a negentig kilometer per 
uur afleggen. 
In de omgeving van de grote steden is aanvaardbaar dat het wat minder snel gaat. 
Daar is het bereik per uur gemiddeld zeventig a tachtig kilometer. 
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Op hoofdwegen binnen het stedelijk gebied kan dat nog lager liggen. Daar is een reis
snelheid van vijftig tot zeventig kilometer acceptabel. 
Bij aanleg van nieuwe of uitbreiding van bestaande wegen zullen de behoefte en de 
te verwachten voor- en nadelen zorgvuldig afgewogen moeten worden. De behoefte 
is via een verkeersprognose te ramen. De voordelen kunnen zijn: grotere veiligheid, 
economische vooruitgang, ontsluiting van een gebied en verbetering van het woon
klimaat. De nadelen kunnen evenzeer het woonklimaat gelden, zo goed als het land
schap en het natuurlijk milieu. 
Wat er bij de afweging allemaal komt kijken is al aangestipt onder "doelstellingen en 
richtlijnen". Uiteraard komt daarbij ook aan de orde hoe eventuele nieuwe hoofd
wegen in het totale verkeers- en vervoersbeleid passen van het gebied dat doorsneden 
wordt. 
Om het verkeer beter en veiliger te kunnen verwerken zal waar dat nodig is op de 
autosnelwegen elektronische signalering worden toegepast. 
Riskant transport zal langs speciale routes geleid worden. 
Dat de regering "terughoudend" wil zijn bij aanleg van nieuwe wegen blijkt duidehjk. 
Het oude rijkswegenplan 1968 is — zo blijkt uit het nieuwe structuurschema — flink 
uitgedund. Vroeger geplande wegen waardoor een streep gehaald is, kunnen straks 
ook in streekplannen en bestemmingplannen als rijkswegen geschrapt worden. 

Indexcijfers vervoerd gewicht goederenvervoer (1960 - 100) 

Vervoersector Binnenlands vervoer Grensoverschrijdend vervoer 

1965 1970 1974 1965 1970 1974 

Binnenvaart 133 149 139 127 163 194 
Railvervoer 96 71 42 112 138 92 
Wegvervoer 147 175 190 144 266 429 

Totaal vervoer 140 162 168 126 169 201 

Exploitatielengte spoorwegnet tussen 1839 en 1975 

Aantal Jaar Aantal Aantal stations voor 
kilometers kilometers 

reizigers goederen 

1839 17 1930 3701 902 684 
1850 176 1940 3314 486 597 
1860 335 1950 3204 328 564 
1870 1419 1960 3253 296 549 
1880 1841 1970 3148 310 430 
1890 2610 1975 2832 326 156 
1900 2771 1976 2825 329 155 
1910 3081 
1920 3659 

Jaar 
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Het snelwegennet. 

De ontwikkelingen van de autosnelwegen in Nederland in kilometers: 

1940 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
1975 

87 
121 
178 
333 
551 
981 

1432 

In het structuurschema Verkeer en Vervoer wordt voor het eind van fase I een snel
wegennet van ongeveer 2600 km voorzien. Dat is ongeveer 1000 km meer dan de 
totale lengte van het net per 1 januari 1977. In het vijfjarig uitvoeringsprogramma zit 
nog 325 km autosnelweg, waarvan het grootste deel een eind gevorderd is. Na het ge
reedkomen van wat nu in aanleg is wordt voor fase I rekening gehouden met ongeveer 
500 km geheel nieuwe verbindingen (dus geen uitbouw van bestaande wegen). Onge
veer 300 km bestaande weg komt in aanmerking voor uitbouw tot autosnelweg 
(waarvan 100 km in het lopende uitvoeringsprogramma). In het rijkswegenplan 1968 
was in totaal 3700 km autosnelweg voorzien. 
Het structuurschema Verkeer en Vervoer 1977 houdt voor het eind van fase I I reke
ning met de mogelijkheid van een autosnelwegennet van in totaal bijna 3000 km. 

Beperkte armslag bij keuze beleid. 

Bij alle zorgen over verkeer en vervoer kan men twee soorten problemen onderschei
den. Het gaat altijd om de nadelen van het grote en nog groeiende autogebruik of 
om de toenemende tekorten van het openbaar vervoer. 
We hebben al gezien dat de richtlijnen van het structuurschema niet automatisch tot 
concrete beslissingen leiden. Bij het afwegen van soms tegenstrijdige richtlijnen is van 
belang welke poUtieke invalshoek men kiest. Om te kijken hoeveel armslag er is voor 
het ene beleid of het andere is in het structuurschema met mogehjke alternatieven 
gewerkt. 
Behalve de huidige situatie zijn drie zogenaamde grens-alternatieven verkend. En wel: 

I . Aan de behoeften van de automobilist zover mogeUjk tegemoet komen en de 
uitgaven voor het openbaar vervoer zoveel mogeUjk beperken (auto-alternatief). 

I I . Beperking van het autogebruik met het oog op de leefbaarheid de nadruk geven 
en de exploitatietekorten van het openbaar vervoer voor lief nemen (openbaar 
vervoer-alternatief). 

I I I . Het autogebruik afremmen en de exploitatietekorten van het openbaar vervoer 
drukken (mobiliteit-beperkend alternatief). 
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Een peperdure vierde mogelijkheid — de automobilist volop gerieven en een prima 
openbaar vervoer in stand houden — is als puur theoretisch buiten beschouwing ge
bleven. 
De samenstellers van het structuurschema hebben de gevolgen van de drie"grensalter-
natieven" verkend voor het wegenstelsel, het openbaar vervoer, het langzame verkeer 
en het goederenvervoer. Ook hebben ze de consequenties voor de ruimtelijke, maat
schappelijke en economische ontwikkeling in kaart gebracht. 
Uit deze verkenningen blijkt dat het verschil in beleid — de keus van een bepaald 
alternatief — vooral effect heeft in de grote stadsgewesten. Voor de middelgrote en 
kleine steden en het landelijk gebied maakt het allemaal niet zo erg veel verschil. 
Dat komt omdat de auto daar hoe dan ook een belangrijke rol bli jf t spelen. 

Ontwikkeling en prognose van autobezit en aantal rijbewijzen. 

Rijbewijzen 
(in miljoenen 

Auto's 
(in miljoenen) 

Rijbewijzen per auto 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1990 
2000 

1,83 
1,91 
1,98 
2,14 
2,30 
2,52 
2,75 
3,00 
3,25 
3,50 
3,77 
3,96 
4,15 
4,31 
4,50 
4,65 
4,80 
4,95 
5,10 
5,25 
5,38 
6,18 
6,64 

0,52 
0,62 
0,73 
0,87 
1,06 
1,27 
1,50 
1,72 
1,94 
2,16 
2,36 
2,56 
2,75 
2,94 
3,11 
3,28 
3,48 
3,69 
3,86 
4,00 
4,14 
5,15 
5,77 

3,52 
3,08 
2,71 
2,46 
2,17 
1,98 
1,83 
1,74 
1,68 
1,62 
1,60 
1,55 
1,51 
1,47 
1,45 
1,42 
1,38 
1,34 
1,32 
1,31 
1,30 
1,20 
1,15 
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Reizen, reizigerskilometers en reizigerstreinkilometers bij NS. 

Jaar Miljoen reizen Miljard reizigers
kilometers 

Miljoen reizigers
treinkilometers 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

196 
201 
198 
199 
195 
192 
189 
184 
180 
180 
188 
188 
184 
181 
183 
176 

7,8 
8,0 
7,9 
7,9 
7,9 
7,7 
7,6 
7,4 
7,4 
7,5 
8,0 
8,1 
8,0 
8,2 
8,6 
3,5 

58,5 
60,4 
56,4 
55,6 
56,7 
58,2 
60,1 
62,2 
66,2 
72,5 
31,2 
86,7 
89,9 
90,8 
91,8 
92,0 

In de Oriënteringsnota Ruimtelijke Ordening en de Verstedelijkingsnota is een beleid 
gekozen dat de kant uitgaat van alternatief I I I (de mobiliteit beperken) en in som
mige opzichten ook van alternatief I I (openbaar vervoer primair). 
Hét Meerjarenplan Personenvervoer maakte een start in de richting van alternatief I I . 
Zo'n opzet voor de korte termijn past in de ontwikkeling die men op langere termijn 
— Oriënteringsnnota, Verstedelijkingsnota — beoogt. 
De effecten van de"grensalternatieven"zijn in hoofdzaak beschreven en niet becijferd. 
Wel is geprobeerd het toekomstige interlokale verkeer over de hoofdwegen en het 
spoorwegnet te berekenen (waarbij men voor het jaar 2000 uitgaat van 15,6 miljoen 
inwoners en één of meer auto's in 85 % van de gezinnen). Van deze berekeningen zijn 
kaarten gemaakt. 
Uit een prognose over de ontwikkeling van het autobezit en van het aantal rijbewijzen 
per auto blijkt dat in het jaar 1980 5,38 miljoen rijbewijzen en 4,14 miljoen auto's 
worden verwacht; in 1990 6,18 miljoen rijbewijzen en 5,15 miljoen auto's;in 2000 
6,64 miljoen rijbewijzen en 5,77 miljoen auto's. Voor 1977 wordt op 4,95 miljoen 
rijbewijzen gerekend en 3,69 miljoen auto's. 

Veilig op de fiets. 

De regering wil op allerlei manieren de populariteit van de fiets nieuw leven inblazen. 
En daarbij wordt dan meestal in één adem de bromfiets genoemd. 
Fiets en bromfiets nemen weinig ruimte in beslag, zijn goedkoop en nauwelijks be-
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lastend voor het milieu. In de steden moet het fietsen naar werk en school veiliger en 
aantrekkelijker worden door de aanleg van aparte fietsroutes die geleidelijk een net
werk gaan vormen. 

In de passage over de stadsgewesten is dat al uit de doeken gedaan. Men zal moeten 
zorgen dat de fietser zich in de steden niet langer de meest bedreigde verkeersdeel
nemer hoeft te voelen. 
De groeiende belangstelling voor de fiets moet echter ook op het platteland onder
steund worden met concrete maatregelen. Langs de regionale wegen zullen waar mo
geUjk als het maar even kan vrijliggende (brom-)fietspaden moeten komen. In het 
Meerjarenplan Personenvervoer 1976 - 1980 is daarvoor een subsidieregeling ge
schapen. 
In verscheidene provincies wordt gelukkig al aan de aanleg van zulke fietspaden ge
werkt. 

• Nieuwe recreatiegebieden dienen op fietsafstand van de steden te liggen. Je 
moet er ook met de fiets en bromfiets terecht kunnen. 

• Fietsen en bromfietsen moeten zo mogelijk vrijgesteld zijn van belemmerende 
verkeersmaatregelen (eenrichtingverkeer, gemakkelijker rechtsaf bij verkeers
lichten). 

• Bij woningen, winkels, bedrijven, openbare gebouwen en bij stations of haltes 
moet men fietsen kunnen stallen. Daarbij dient men vooral op beveiliging tegen 
diefstal te letten. 

Het structuurschema als naslagwerk. 

Het Structuurschema Verkeer en Vervoer bevat niet alleen beschouwingen over het te 
voeren beleid en de gevolgen daarvan voor de landkaart van Nederland. 
Het behelst, in de bijlagen, ook een uitvoerige beschrijving van de verkeerssituatie van 
vandaag. Wie in de stof geihteresseerd is, vindt daar een hoop materiaal bijeengegaard. 
Er zijn beschouwingen opgenomen over de invloed van verkeer en vervoer op milieu 
en landschap, op de landbouw, over geluidshinder en luchtverontreiniging en ook over 
de economische betekenis van verkeer en vervoer. Verder zijn de mogelijke bezwaren 
van nieuwe wegen en railverbindingen in grote trekken geïnventariseerd. 
In een ander hoofdstuk van de bijlagen wordt de situatie van vandaag getoetst aan de 
gekozen beleidsdoeleinden. Op die manier komen de knelpunten aan het licht. 
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HET INTERCITYNET 
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H O O F D W E G E N N E T 
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STRUCTUURSCHEMA V E R K E E R EN V E R V O E R 

door Ir. H.A. De Groot, 
Directeur-Generaal van het Verkeer van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 

I . Inleiding. 

Het onderwerp acht ik van groot belang. Bovendien vind ik het tijdstip goed gekozen, 
zo aan het eind van de voorlichtingscampagne over het Structuurschema Verkeer en 
Vervoer en midden in de inspraakperiode. 
Het symposium kan zodoende een structurerende invloed hebben op de openbare 
discussie rond het Structuurschema. 
Het is voorts een goede zaak, dat dit symposium is georganiseerd door maar liefst 
vier in Nederland vooraanstaande organisaties op het gebied van verkeer en vervoer 
en/of ruimtelijke ordening. Ik constateer tot mijn genoegen, dat een van de cen
trale gedachten bij het verkeers- en vervoerbeleid te weten de integratiegedachte 
ook bij de voorbereiding van uw symposium uitgangspunt is geweest. 

I I . Het Structuurschema Verkeer en Vervoer. 

Wat is het wel en wat is het niet. 
Nog steeds blijkt, dat niet bij iedereen, direct betrokkenen incluis, duidehjk is wat 
het Structuurschema Verkeer en Vervoer nu wel en niet is. Ik zal proberen een en 
ander toe te lichten. Om te beginnen: het Structuurschema is geen bouw- of uit
voeringsprogramma. Het is wel het begin van een planningproces. Het moet nog 
uitgewerkt worden in streek- en bestemmingsplannen, in meerjarenplannen van het 
rijk en in verkeerscirculatieplannen van de gemeenten. Over ieder in het Structuur
schema genoemd project komt voorzover dat al niet bestaat of in uitvoering is een 
aparte beslissing. 
De projecten zullen te zijner tijd worden getoetst aan de doelstellingen en aan de op 
basis van de doelsteUingen opgestelde richtlijnen. 
De afzonderlijke projecten zijn in het schema opgenomen omdat ze in het licht van 
de huidige omstandigheden een zodanig nuttige zaak lijken, dat een ruimtelijke 
reservering gewenst is. Nadere bestudering van zo'n project, veranderde inzichten 
en/of veranderde omstandigheden kunnen ertoe leiden, dat zo'n project eerder of 
later uitgevoerd wordt. 
De planologische kernbeslissing van het Structuurschema wordt iedere vijf jaar bij
gesteld. Er kunnen dan projecten vervallen. Er kunnen ook projecten toegevoegd 
worden. Het Structuurschema dient derhalve als basis voor ruimtelijke reserveringen 
voor verkeers- en vervoerinfrastructuur. En wel op nationaal niveau, d.w.z, voor 
rijkswegen, het intercity openbaar vervoer (vnl. spoorverbindingen, maar aangevuld 
met intercity-busdiensten), overige spoor- en metrolijnen en structuurbepalende 
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tramprojecten. In deze zaken is het Structuurschema limitatief. D.w.z. dat wat be
treft het infrastructuurbeleid van de rijksoverheid alleen met de in het Structuur
schema opgenomen verkeers- en vervoersinfrastructuur rekening behoeft te worden 
gehouden. Naast ruimtelijk reserveren is het de bedoeling van het Structuurschema 
om de lange termijn beleidsvisie van het Rijk, op het gebied van het verkeer en ver
voer, vast te leggen. Deze beleidsvisies zoals weergegeven in de planologische kern
beslissingen met name in de paragrafen over de doelstellingen, het concrete beleid 
in hoofdzaken en het goederenvervoer biedt mijns inziens nog meer een handvat voor 
de inspraak dan de afzonderlijke projecten. Ik merk hierbij met nadruk nog op, dat 
de Verstedelijkingsnota en het Structuurschema Verkeer en Vervoer geheel op elkaar 
zijn afgestemd. 

III. Rol lagere overheden. 

Voor het vertalen van de beleidsvisie van het rijk in concrete maatregelen en projec
ten beschikt de rijksoverheid over een aantal beleidsinstrumenten. 
Op zichzelf zijn die instrumenten onvoldoende om in het gehele land tot een goed en 
consistent verkeers- en vervoerbeleid te komen. De provincies, de gewesten en de ge
meenten hebben daarbij een zeer belangrijke en geheel eigen taak. Toch zal slechts 
gelijkgerichte inspanning op alle overheidsniveaus kunnen leiden tot de realisatie van 
het beleid. Het belang hiervan werd al benadrukt in het rapport van de integrale 
verkeers- en vervoersstudie van het Nederlands Economisch Instituut (NEI) van 1972. 
Een optimale, geïntegreerde vervoerplanning in samenhang met de ruimtelijke plan
ning — stelde het NEI vrij vertaald — valt of staat met de inspanning op (stedelijk) en 
stadsgewestelijk niveau. Hieruit volgt naar mijn idee, dat de verschillende overheden 
het zoveel mogelijk eens dienen te zijn over het te voeren integrale beleid ten aanzien 
van verkeer, vervoer en ruimtelijke ordening. 
De thans gepresenteerde beleidsvisie is mede om die reden nog slechts een beleids
voornemen, een voorstel. 

IV. Sturend i.p.v. volgend beleid. 

Ten tijde van de publicatie van de Tweede Nota over de Ruimtehjke Ordening, 
toen sectorale lange termijnbeleidsnota's nog niet bestonden, werd het infrastruc
tuurbeleid in hoge mate bepaald door de behoefte, het was een volgend beleid. 
Het inzicht is inmiddels de laatste jaren gerijpt, dat we niet zonder meer door 
kunnen gaan met in de diverse sectoren van het overheidsbeleid maar steeds aan 
iedere vraag te blijven voldoen. Het ruimtebeslag en de onderlinge hinder zouden 
dan zulke vormen aannemen, dat het funktioneren van het geheel in gevaar zou 
komen. Er is dan ook over de hele lijn een sturend beleid nodig, zo ook in het ver
keer en vervoer. De hoofddoelstelling stelt daarom dat tegemoet zal worden geko
men aan de vraag naar vervoer van personen en goederen, voorzover de bijdrage aan 
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de gemeenschap per saldo positief is. Het beleid is voorts gericht op het waar nodig 
en mogelijk verminderen van de verplaatsingsafstanden, het beperken van het auto
gebruik waar en wanneer dit te veel hinder geeft en waar nodig het treffen van voor
zieningen voor openbaar vervoer en langzaam verkeer. 
Er zal geen directe beïnvloeding van de behoefte aan verplaatsingen gepleegd worden. 
Wel zal er sprake zijn van beïnvloeding van de vervoerwijzekeuze. Dat betekent niet, 
dat de overheid voorschriften zal uitvaardigen over het te kiezen vervoermiddel. Bij 
de beïnvloeding van het gedrag zal als uitgangspunt gelden dat de vrijheid van de een 
niet meer begrensd moet worden dan nodig is ten behoeve van de vrijheid van de 
ander. Iedereen zal dus in principe in vrijheid zijn eigen vervoerswijze kunnen blijven 
kiezen. Men doet dat uiteraard binnen bepaalde randvoorwaarden zoals de beschik
baarheid van een vervoermiddel, de beschikbaarheid en kwahteit van de verbindingen 
op het moment dat men zich verplaatst, de ruimtehjke situatie, de geldelijke offers en 
de wettelijke regelingen. Welnu op een aantal van die randvoorwaarden heeft de over
heid invloed en die invloed zal ze bij de uitvoering van haar beleid dienen te gebrui
ken. 
In dit Structuurschema gaat het naast het beleid als zodanig om de beschikbaarheid 
en de kwahteit van de verbindingen omdat deze zaken zich het meest lenen voor een 
lange termijnbeleid en tevens de meest ingrijpende ruimtelijke consequenties hebben. 
De invloed van de rijksoverheid op de ruimtehjke ordening ligt voornamelijk in de 
sfeer van de wederzijdse ondersteuning van verstedekjkingsbeleid en verkeer en ver
voer. Ook in de verstedelijkingsnota wordt aan dit aspect veel aandacht besteed. 
Wettelijke regelingen en geldelijke offers komen vooral in het kader van het Meer
jarenplan Personenvervoer aan de orde. 

V. Wijze van beleidsuitvoering. 

Het beleid, zoals in het beleidsvoornemen is vastgelegd — en we zullen er even vanuit 
gaan dat dit ook geldt voor de uiteindelijke regeringsbeslissing — komt niet overeen 
met de trend. Vandaar de term sturend. Het afwijken van de trendmatige ontwikke
ling gaat niet zomaar en kan ook niet abrupt geschieden. 
Aanzetten tot deze beleidsombuiging zijn de laatste jaren reeds gemaakt. Deze 
beleidsombuiging kan alleen slagen door: 

1. een genuanceerde aanpak, 
2. een stap voor stap benadering, 
3. een integrale aanpak, 
4. een samenhangend pakket van maatregelen. 

ad 1. de genuanceerde aanpak. 
Nuancering van het beleid betekent, dat rekening gehouden wordt met de omstan
digheden waaronder het beleid gevoerd wordt. Per regio en per stad verschillen de 
karakteristieken van verkeer en vervoer en van de raimtelijke situatie. 
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Ook naar tijd verschilt het beeld van het verkeer en vervoer. Het beleid zal (moeten) 
inspelen op deze verschillende omstandigheden. 

ad 2. de stap voor stap benadering. 
Even terug heb ik al gezegd, dat het beleid niet abrupt moet worden gerealiseerd. Zo 
is bijvoorbeeld over de effecten van een sturend verkeers- en vervoerbeleid op het 
functioneren van de stad nog maar vrij weinig bekend. Dit werd nog eens bevestigd 
in een onlangs verschenen rapport van het Nederlands Economische Instituut over: 
"De samenhang tussen woonmigratie, werkplaatsverandering en woon-werkbereik-
baarheid". In dit rapport wordt ondermeer geconstateerd, dat "Beheersing van de 
ruimtehjke gedragingen inzake wonen en werken alsook met betrekking tot het 
woon-werkverkeer vraagt om beleidsinstrumenten die aansluiten bij de individuele 
besluitvormingsprocessen en bij de voorkeuren van personen, die zijn gaan beschik
ken over een grotere potentiële bewegingsvrijheid. Dit betekent, dat juist over de 
besluitvorming en het gedrag van de mens ten aanzien van wonen, werken en verkeer 
meer inzicht nodig is". 
Door het huidige gebrek aan inzicht en in het licht van de redelijke veronderstelling, 
dat de gedragswetenschappen ons het volledige inzicht in deze zaken wel nooit zullen 
verschaffen (de mens is complexer dan hijzelf .kan bevroeden) zijn wij genoopt tot 
een stap voor stap benadering bij het realiseren van een verkeers- en vervoerbeleid 
en tot het opdoen van ervaring in de praktijk door voortdurend middels voor- en na-
studies de effecten van het beleid te evalueren. 
Zodoende kan een regelmatige herwaardering plaatsvinden die kan leiden tot het 
slagvaardig reageren tijdens het proces van uitvoering. Door bijstelling van het beleid 
kunnen alsdan de ongewenste effecten zoveel mogelijk worden beperkt. 
Als voorbeeld van het mogelijk ongewenst effect van bepaalde maatregelen ter rea
lisering van het integrale verkeers- en vervoerbeleid wordt dikwijls een verminderd 
functioneren van binnensteden genoemd. 
Verminderde (auto) bereikbaarheid kan — inderdaad — leiden tot bijvoorbeeld ver
minderde omzetten in bepaalde winkelbranches. Een doos met 40 kg levensmiddelen 
past nu eenmaal slecht op de fiets. 
Het gaat echter om de balans, indien blijkt dat bedrijven met veel werkers en weinig 
bezoekers, vervangen worden door bedrijven met weinig werkers en veel bezoekers, 
kan de binnenstad wel eens beter aan zijn functie beantwoorden. 
We zullen echter zeer omzichtig te werk moeten gaan. En dat gebeurt ook al. Als 
voorbeeld noem ik het verkeerscirculatieplan voor de binnenstad van Groningen, 
dat zorgvuldig wordt begeleid door een evaluatie-onderzoek. In dit onderzoek zijn 
naast de gemeente en Verkeer en Waterstaat ook Economische Zaken en Volks
gezondheid en Milieuhygiëne betrokken. 

ad. 3. de integrale aanpak. 
Verkeer en vervoer vindt slechts plaats bij de gratie van andere activiteiten. Het 
beleid moet gevoerd worden in samenhang met andere gebieden van overheidszorg. 
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Ik noem o.a. de relatie met de sociaal-culturele en de sociaal-economische ontwikke
ling, milieubeheer, de verkeersveiligheid, de landinrichtingen — last but not least — de 
ruimtelijke ontwikkeling. Vooral de wederzijdse beinvloeding van verkeer en vervoer 
en ruimtelijke ontwikkeling heeft in het Structuurschema veel aandacht gekregen. Er 
is echter niet alleen integratie noodzakelijk op het gebied van verkeer en vervoer en 
ruimtelijke ontwikkeling. Ook binnen de sector is het een noodzaak om de verschil
lende vervoerwijzen: openbaar vervoer, auto en fiets in samenhang te behandelen en 
meer in het bijzonder ook trein, metro, tram en bus. Ik ontveins mij niet, dat het 
daar in het verleden weieens aan heeft ontbroken. In het Structuurschema wordt 
daarom als een van de richtlijnen vermeld, dat de vervoerwijzen binnen één samen
hangend verkeers- en vervoerstelsel moeten functioneren, onder gebruikmaking van 
de specifieke eigenschappen van elke vervoerwijze en van de mogelijkheden tot een 
goede aansluiting van de ene vervoerwijze op de andere. Dit betekent bijvoorbeeld 
dat in de binnenstad waar toch reeds een aanslag op de beperkte ruimte wordt ge
daan voor vele activiteiten, alsook in relaties waar congestie optreedt, uit een oog
punt van ruimterendement het openbaar vervoer en het langzaam verkeer in het 
voordeel zijn en prioriteit verdienen. In landehj'ke gebieden daarentegen, waar her
komsten en bestemmingen verspreid liggen zijn vormen van particulier vervoer het 
meest aangewezen en zal het openbaar vervoer een aanvullende rol vervullen. Met 
name echter in de stedelijke gebieden en de grote stadsgewesten is de integrale aan
pak een noodzaak. Doelstelling daarbij is het behoud van de functies van de stad, 
het vergroten van de veiligheid en het verbeteren van het leefklimaat in de woon-
en verbhjfgebieden. In de hoofdcentra zal dit in veel gevallen leiden tot het beper
ken van het langparkeren. Essentieel autoverkeer zoals zakelijk verkeer, laden en 
lossen moet echter mogelijk blijven, terwijl een goede bereikbaarheid verzekerd 
moet zijn door vlot en betrouwbaar openbaar vervoer en door een net van veilige 
fietsroutes naar de woongebieden en andere centra van activiteiten. Dit betekent 
ook prijsmechanisch parkeren en eventueel prijsmechanisch rijden. Voorts een 
efficiënter gebruik van de schaarse ruimte in de binnenstad door bevordering van 
car-pooling en tenslotte de herinrichting van het stedelijk gebied in verbhjfgebie
den in de trant van de woonerven en in verkeersruimten. Om doorgaand verkeer 
uit de binnenstad te weren kan het tenslotte noodzakelijk zijn nieuwe wegverbin
dingen aan te leggen. 

Daar de integrale aanpak in de stadsgewesten zo essentieel is en ook daar de in
vloed op de vervoerswijzekeuze het grootst is, dient de behoefte aan de verkeers-
en vervoerinfrastructuur in en om de steden meer dan voorheen bepaald te wor
den vanuit het integrale beleid van het stadsgewest. Deze integrale aanpak van het 
verkeer en vervoer resulteert in de laatste randvoorwaarde van het sturende beleid, 
te weten: 

ad 4. Het pakket van maatregelen. 
De gewenste veranderingen zullen niet tot stand gebracht kunnen worden door een 
of enkele maatregelen. Alle inspanningen richten op een hoogwaardig openbaar 
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vervoer zonder gelijktijdig een selectief autogebruik te bevorderen heeft weinig 
effect. Pogingen om aüe troeven op een kaart te zetten zijn gedoemd te mislukken, 
omdat ze om voldoende effect te hebben zo zwaar zouden moeten worden overtrok
ken dat de maatregel niet meer haalbaar is. Bovendien zouden de neveneffecten dan 
wel eens ernstiger kunnen zijn dan de kwaal. Een samenhangend pakket van velerlei 
maatregelen is geboden. 

IV. De lokatie van woon- en werkplaatsen. 

Aan het eind van mijn inleidend woord wil ik graag uw aandacht vragen voor de steun 
die vanuit de stedebouw aan het verkeers- en vervoerbeleid kan worden gegeven, 
door het bouwen in grotere dichtheden — maar toch aantrekkelijk — op plaatsen die 
in de invloedssfeer liggen van de haltes van het openbaar vervoer, met name in de in
vloedssfeer van de railinfrastructuur. Voorts dient bij de stedebouwkundige opzet 
van woonwijken, meer dan in het verleden is gebeurd, van het begin van de planopzet 
rekening te worden gehouden met een goede ontsluiting door het openbaar vervoer 
en de fiets. Eè'n recent voorbeeld hiervan is het structuurplan voor de stad Almere. 
Minstens even belangrijk als de oriëntatie van de woonwijk op het openbaar vervoer 
is echter de situering van werkgelegenheid, en dan vooral arbeidsintensieve werkge
legenheid, en van belangrijke vervoeraantrekkende objecten als grote winkelcentra en 
-vestigingen bij de invloedssfeer van de stations en haltes van het openbaar vervoer. 
Voorbeelden van ongewenste ontwikkehngen in dit verband zijn legio in den lande. 
Ik noem de situering van vele bejaarden- en ziekenhuizen, voorts het verplaatsen van 
veel werkgelegenheid naar de periferie van de grote steden, waar het openbaar vervoer 
niet voor bediening kan zorgen, maar de bereikbaarheid per auto vaak optimaal is. 
Ook weidewinkels en perifeer gelegen winkelcentra zijn niet bevorderlijk voor een 
verantwoorde samenhang van verkeer en vervoer en ruimtelijke ordening. Terwijl 
in de binnenstad mede als gevolg van de vele langparkeerders het parkeren voor be
zoekers vaak moeilijk is en veelal voor het parkeren betaald moet worden, bieden 
de perifere winkelcentra een overmaat aan gratis parkeerruimte. Dit deed wethouder 
Reijn van Delft n.a.v. een recent geschil over parkeren onlangs opmerken dat het 
beleid om de stad leefbaar te houden wordt onderuit gehaald door de winkelvoorzie
ningen in de groen-gebieden. Wellicht dat een parkeerbeleid dat het hele stadsgebied 
omvat hier verbetering in kan brengen. 
Uiteraard zijn ook goede voorbeelden aan te halen. 

City-vorming rond belangrijke NS-stations past voorbeeldig in het verkeers- en ver
voerbeleid van het Structuurschema; hetzelfde geldt voor het integreren van haltes 
van het openbaar vervoer in de stedelijke activiteiten. Ook bij de keuze van bouw
plaatsen in de Verstedelijkingsnota heeft de ligging ten opzichte van bestaande en ge
plande verkeers- en vervoerinfrastructuur een belangrijke rol gespeeld. Voorbeelden: 
de metro naar Spijkenisse en de spoorlijn naar Almere en Lelystad zijn pas in het 
Structuurschema Verkeer en Vervoer opgenomen toen zekerheid bestond omtrent 
bouwtempo en omvang bebouwing en omtrent afstemming van de stedebouwkun
dige opzet op de railvoorziening. 
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STRUCTUURSCHEMA'S EN HET STRUCTUURSCHEMA 
V E R K E E R EN V E R V O E R ; 
WAAROM, WAT EN HOE. 

door prof. ir. H. Wiggerts 
Afdeling der Civiele Techniek van de Technische Hogeschool Delft 

1. Driestromenland, ook in de planologie. 

Planologen vormen te zamen een merkwaardig samenraapsel van lieden met uiteen
lopende opleidingen en achtergronden die met ogenschijnlijk gemak eikaars begrip
pen en terminologie overnemen en daarmee de studievrienden die wat dichter bij de 
eigen leest zijn gebleven, verbazen en soms verbluffen. 
Voor wie wat dichter bij de mengvorm van de planologie staat, wordt duidelijk dat de 
menging van begrippen en benaderingen niet verder gaat dan de vorming van enkele 
taaie klonters die moeizaam door elkaar worden gedraaid. Om dat duidelijk te maken 
wil ik — de beeldspraak nu weer loslatend — een onderscheid maken tussen *): 

— de "klassieke ruimtelijke ordening" 
— de "moderne ruimtelijke planning" 
— het "ruimtehjke facetbeleid" 

Allereerst de "klassieke ruimtelijke ordening", deze is ontstaan in de alledaagse prak
tijk, vooral van het bouwen. De talloze individuele activiteiten die beslag leggen op 
ruimte, zoals het bouwen van woningen en het aanleggen van wegen, zouden, indien 
niet enigszins gecoördineerd, elkaar spoedig in de weg zitten en mogelijke ontwikke
lingen in de toekomst blokkeren. Bij de primitiefste gemeenschappen ziet men dan 
ook al een zekere regeling van het grondgebruik en de indeling van de ruimte. In ons 
land werden al enkele eeuwen geleden rooilijnverordeningen ingesteld; naderhand 
werden ten behoeve van uitbreiding van steden en dorpen tenminste de stratenplan
nen te voren vastgesteld en ging men ook steeds verder met het aangeven van wat 
voor de overblijvende ruimte wel of niet gewenst was. Zo ontwikkelde de planologie 
zich als het maken van grondgebruiksplannen, meest klein van schaal en betrekkelijk 
statisch van karakter. Allengs bleek ook de noodzaak om dit alles in grotere verban
den en op grotere schaal aan te vatten. Er ontstond een stelsel van plannen en beleids
maatregelen, dat zich niet meer uitsluitend op de schaal van het gedetailleerde grond
gebruik (micro) bewoog, maar zich richtte op die van de ontwikkeling van de stad en 
de streek en het land als geheel (meso en macro). Daarbij werden de overheden op 
alle bestuurlijke niveau's (Rijk, provincie, gemeente) steeds sterker betrokken. 

*) Wellicht ten overvloede wordt er op gewezen dat de begrippen planologie, ruimtelijke plan
ning en ruimtelijke ordening in dit artikel — wel bewust — gebruikt zijn in een zin die af
wijkt van de definities die de Sectie Planologie van de Academische Raad aan deze begrippen 
— in onderlinge relatie — in 1972 heeft gegeven. 
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Het hieruit gegroeide stelsel van plannen en procedures haakt direct aan op ons be
stuurlijke stelsel en vindt een wettelijke basis in de Woningwet en de Wet Ruimtehjke 
Ordening. De kernbegrippen hierbij zijn: 

— gemeentelijk bestemmingsplan 
— (gemeentelijk of intergemeentelijk structuurplan) 
— provinciaal streekplan 
— nationaal ruimtelijk beleid 

In opzet is het op deze begrippen gebouwde stelsel regulerend van karakter. De plan
nen en procedures bieden een kader — dus niét het actieprogramma — voor bouw- en 
andere activiteiten, zodanig dat zekere waarborgen worden geboden voor een verant
woorde ruimtehjke ontwikkeling in het algemeen. Het zijn vooral juristen en archi
tect-stedebouwers die gedurende vele decennia hun stempel op dit stelsel — dat ik 
aanduidde als de "klassieke ruimtehjke ordening" — hebben gezet. 

Ik kom nu toe aan de "moderne ruimtelijke planning". Deze kenmerkt zich door een 
verschuiving in karakter van het regulerende naar het actieve aspect in de ruimtehjke 
ordening en, parallel daarmee, door een verschuiving in nadruk van vormgeving naar 
programmering in de ruimtehjke plannen. Er waren daarvoor verschillende aanlei
dingen. In de praktijk van de ruimtehjke ordening bleek het bijvoorbeeld in vele 
gevallen, ook op het microvlak, gewenst om aan de ruimtehjke plannen een zekere 
fasering te verbinden. Ook bleek dat de "hogere" plannen slechts zinvol waren in
dien daaraan meer het karakter van ontwikkehngsprogramma dan van "gewenste 
plattegrond" werd gegeven. Voorts leidde de verbeterde coördinatie op het Rijks
niveau ertoe dat een aantal departementen en diensten die voorheen niet meer dan 
"actieve invuUers" van de ruimtehjke (kader)plannen waren geweest, zich steeds meer 
bereid toonden om participanten in de ruimtehjke ordening zelf te worden. 
Bij de pogingen om dit soort ontwikkelingen in de planologie meer inhoud en onder
bouw te geven, werd gretig ingehaakt op de gedachten die, vooral in de jaren '60 in 
Amerika, over planning ontwikkeld werden in de bedrijfswetenschappen. Vooral de 
door deze gedachtenwereld geïnspireerde nadruk op de expliciete formulering van 
doeleinden in een vroeg stadium van de planvorming, kreeg in ons land grote door
werking zoals bhjkt uit de stroom doelstellingennota's in de jaren '70. Het tref
woord in deze benadering van de ruimtehjke ordening is procesplanning. 
Het zijn vooral ingenieurs en economen die in de planologie aan deze stroming — 
door mij aangeduid als de "moderne ruimtehjke planning" — inhoud en impuls 
hebben gegeven. 

De derde benaderingswijze van de ruimtehjke ordening is die van het "ruimtelijke 
facetbeleid". In deze benadering tracht men de ruimtehjke ordening te plaatsen 
en te karakteriseren in het grotere verband van het regeringsbeleid als geheel. 
Het onderscheid in sectoren en facetten van regeringsbeleid werd geïntroduceerd 
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in 1970, in een rapport van de zogenoemde Commissie de Wolff *) en heeft de ge
dachten over samenhang en coördinatie in het beleid sindsdien sterk beihvloed. Men 
spreekt van beleidssectoren daar waar de overheid zich direct met uitvoering of be
heer van bepaalde (maatschappelijke) activiteiten inlaat, zoals bij volkshuisvesting, 
gezondheidszorg, waterhuishouding en verkeer en vervoer. Van beleidsfacetten is 
sprake daar waar het om "grote beleidsterreinen" gaat, waarbij met name onder
scheiden worden: 

— welvaartsbevordering en -verdeling 
— ruimtehjke inrichting 
— maatschappelijk en cultureel welzijn 
— internationale verhoudingen 
— wetenschap en technologie 

Veelal beperkt men zich bij de binnenlandse bestuurlijke vraagstukken tot de drie 
eerstgenoemde terreinen en duidt die dan aan met resp. het economische, het ruim
tehjke, en het sociaal-culturele facet. De Commissie de Wolff definieerde planning als 
wetenschappelijke beleidsvoorbereiding **) en spreekt daarom ook over facet- en 
sectorplanning. Deze termen hebben de meeste bekendheid gekregen en kunnen mis
verstand wekken omdat het in wezen gaat om facetten en sectoren van beleid. 
Niet ontkend kan worden dat de ruimtehjke ordening in het afgelopen decennium 
een geïntegreerde en integrerende plaats in het regeringsbeleid heeft verworven. Toch 
zijn sommige planologen wel erg gemakkehjk in het vereenzelvigen van de gegroeide 
planologische praktijk met de conceptie van ruimtelijk facetbeleid en zijn de impli
caties daarvan naar mijn mening nooit behoorlijk uitgewerkt * * * ) . 
De idee van ruimtehjke ordening als facetbeleid wordt vooral gedragen door politico
logen en aanverwante sociale wetenschappers. 

*) Rapport van de Commissie voorbereiding onderzoek toekomstige maatschappij-structuur, 
Tweede Kamer zitting 1970-1971- 10914. Een uitvoerig excerpt van dit rapport werd on
dermeer opgenomen in De Ingenieur van 30 oktober 1970. 

**) "Wetenschappelijke beleidsvoorbereiding" is één van de definities van planning. Planning 
staat daarin dicht bij beleid (richt zich althans op dezelfde problematiek). Let er echter op 
dat in andere opvattingen dan die van het "ruimtelijke facetbeleid" de interpretatie van 
het begrip planning afwijkt. In de kring van de "moderne ruimtelijke planning" is dit woord 
bijna synoniem met programmering; in de "klassieke ruimtelijke ordening" kent men plan
ning de betekenis toe van ontwerpen of vormgeven. 

***)Zie bijvoorbeeld ook Snellen, Benaderingen in strategie-formulering (1975). Daarin wor
den, met erkenning van het geheel eigensoortig karakter van ruimtelijke planning, ruimte
lijke plannen als een — zij het creatieve — operationele uitwerking op lange termijn van 
sector-strategieën gekarakteriseerd. Daarnaast wordt het ruimtelijk beleid gezien als een 
apart sectorbeleid voor een aantal maatschappelijke belangen, die niet door een bestaand 
sectorbeleid worden behartigd, (blz. 197/198). 
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2. Het ontstaan en enkele implicaties van dit driestromenland. 

Een verklaring voor de meer op actie gerichte en programmatische benadering van de 
ruimtehjke ordening is te vinden in de maatschappehjke ontwikkelingen, vooral in de 
jaren '60: 

— een periode van ongekende welvaart die toeliet de aandacht sterker op het wel
zijn en daarmee de kwalitatieve zorg voor de leefruimte te richten 

— een toenemende publieke bewustwording van de waarde van het ruimtelijke 
milieu en de ecologische processen daarin 

— een sterke democratisering die o m . grotere openheid in de beleidsvoorbereiding 
en dus een andere opzet van het planproces nodig maakte 

Ook is veel te verklaren uit de geleidelijk veranderde opvattingen over de taken van 
de overheid in relatie tot de volksgemeenschap. Waar de overheid vóór de tweede 
wereldoorlog hoofdzakelijk betrekking had op primaire beveiliging en bescherming 
en het garanderen van een behoorlijk kennisniveau, begon na de tweede wereldoor
log de "verzorgingsstaat", waarin de overheid een globaal pakket aan minimum ze
kerheden en voorzieningen garandeerde waaraan sinds 1960 steeds meer nieuwe en 
complexere overheidstaken werden toegevoegd, zoals de stadsvernieuwing en de 
milieuzorg. 
Natuurlijk hebben ook recente gebeurtenissen als de oliecrisis en de steeds manifester 
wordende economische recessie en werkeloosheid op de inmiddels op gang gekomen 
ontwikkelingen hun weerslag. Het is bijvoorbeeld tekenend dat de Tweede Nota 
Ruimtehjke Ordening (1966) en de Cie. de Wolff (1968/70) duidehjk uitgaan van de 
.mogelijkheid van een zeker toekomstbeeld en maakbaarheid van die toekomst op 
langere termijn, terwijl recente beleidsstukken als de Oriënteringsnota (1973) en de 
VerstedeUjkingsnota (1976) vanuit toegenomen bestuurlijke onzekerheid hooguit een 
soort koers en enkele beperkte, korte-termijndoelen aanduiden. De wil om actief te 
plannen en niet alleen te ordenen is sterker geworden, maar de onzekerheden over 
wat te doen zijn groter; flexibiliteit en openheid worden gemaakt tot doelen op 
zichzelf en "procesplanning" (met nadruk op de mogelijkheid tijdig bij te stellen) 
is mode. Inspraak wordt regel en tegelijk bhjken de eerste tekenen van inspraak
moeheid. 

Ondanks de hier geschetste ontwikkelingen in de richting van een modernisering 
staat het bouwwerk van de "klassieke ruimtehjke ordening" nog geheel overeind. 
De doelstelhngsgolf (als uitwerking van actieplanning) maar ook de inspraak (als 
uitwerking van democratisering) werken door ook op de streek-, structuur- en be
stemmingsplannen. Overigens is het vooral aan de top, het Rijksbeleid, dat de ge
wijzigde opvattingen duidehjk worden, met name in de stroom van beleidsnota's 
die in de laatste tijd is uitgebracht of nog staat aangekondigd. Tot de belangrijkste 
daarvan behoren de structuurschema's waarin de geschetste inzichten elkaar ont
moeten. 
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3. Waarom, wat en hoe van het structuurschema in het algemeen. 

Het structuurschema vormt een poging tot integratie van het beleid in een bepaalde 
infrastructuursector en de ruimtehjke ordening. Men stelt wel dat het de uitwerking 
vormt van het "kruispunt" van een bepaald sectorbeleid en het ruimtehjke facetbe
leid (de invloed van de 3e genoemde stroming!). Het structuurschema is ook een 
poging om in het rijksbeleid gestalte te geven aan de idee van procesplanning, met 
name door een sterke nadruk op de expliciete doeleindenformulering in een vroeg 
stadium van het planproces (de invloed van de 2e stroming, die aansluit op de sec-
torplanningsbeginselen). Tenslotte is het structuurschema in zijn doorwerking weer 
sterk afhankelijk van de plannen en procedures van de "klassieke" ruimtehjke orde
ning (de invloed van de le stroming). 
Een voorloper van de moderne structuurschema's was het "structuurschema hoofd
wegen", dat in de Tweede Nota Ruimtehjke Ordening (1966) was opgenomen. Het 
ging daar om een kaart met toelichting. Thans geeft men een andere omschrijving. 
Ik zal U nu in korte punten het wat, waarom en hoe van het structuurschema schet
sen, gebaseerd op een zeer schetsmatige weergave van de hoofdpunten van de para
graaf Infrastructuurbeleid van de Oriënteringsnota *) . 

Als omschrijving wordt daarin gegeven: 

— een nota met kaarten 
— over het te voeren lange termijn beleid ten aanzien van bepaalde voorzieningen 
— die relevant zijn voor het ruimtehjke beleid 
— waarvoor het rijk in belangrijke mate verantwoordelijkheid draagt 

Elders ziet men het aangeduid als "Het structuurschema is een beleidsinstrument 
van procesmatig karakter, waarin de relatie tussen de beleidsdoeleinden, de ruimte
hjke en financiële consequenties daarvan en de daartoe te nemen beleidsmaatregelen 
is weergegeven". 

Als motieven voor de opsteUing van structuurschema's worden genoemd: 

1. de behoefte die in het ruimtehjke beleid bestaat aan zicht op de ruimtehjke 
claims die de sectoren ook op langere termijn leggen; 

2. de noodzaak om per sector een langetermijn planning te maken met het oog op 
eventuele tijdige beleidsombuiging (beschikbaarheid alternatieven bij open be
sluitvorming); 

3. de wenselijkheid van een vroegtijdig inzicht in de ruimtehjke en financieel-
economische uitvoerbaarheid van de plannen; 

4. de mogehjkheid van confrontatie en afweging; 
5. het bieden van duidelijkheid voor de lagere overheden. 

*) Oriënteringsnota ruimtelijke ordening (1973). Hoofdstuk IV, Hoofdlijnen van het te voeren 
beleid; paragraaf 6, Infrastructuurbeleid (blz. 70 - 82). In deze paragraaf worden de opzet en 
het kader van de structuurschema's in het algemeen geschetst. 
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Het is aan deze overwegingen dat ik het structuurschema verkeer en vervoer straks 
zal toetsen. 

De opbouw van het structuurschema is, schematisch aangeduid, als volgt: 

— doelstelling naar facetten (sociaal, economisch, ruimtehjk) 
— meerjarenraming behoeften 
— ruimtehjke en financiële claims 
— (toetsing en terugkoppeling) 
— projectenschema 

Alle structuurschema's volgen de procedure van de Planologische Kernbeslissing 
(PKB). Daarin zijn uitvoerig bestuurhjk overleg en inspraak verdisconteerd. 
Twee structuurschema's hebben de rit geheel of bijna voltooid, te weten dat voor 
Drink- en Industriewatervoorziening en dat voor Electriciteitsvoorziening. Men be
gint er dus al een beetje ervaring mee te krijgen. 

4. De plaats en de betekenis van het structuurschema in het beleid. 

Het structuurschema is een globaal plan waarvoor uitwerking en concretisering nodig 
is. Dat gebeurt langs 2 lijnen: 

— in de sector: via een middellang termijnplan (MLTP) naar de afzonderlijke pro
jectplannen 

— naar het ruimtehjk aspect: door opneming in streek-, structuur- en bestemmings
plannen 

Denkt U zich dat in in het volgende schema: 

Structuurschema 

9 
MLTP - - - streekplan 

projectplannen structuur- en 
bestemmings
plannen 

Aan de hand van het schema kunnen verschillende vraagpunten en onduidelijkheden 
met betrekking tot de status en reikwijdte van het structuurschema gedemonstreerd 
worden. Met name kan men zich afvragen waar afweging plaatsvindt en wie verant
woordelijk zijn voor te nemen beslissingen. 
Stel bijvoorbeeld dat het structuurschema in zijn projectenschema een weg in ge
meente G (binnen provincie P) aangeeft. Als alle betrokkenen mee willen werken 
zijn er uiteraard geen problemen; uitwerking van het idee vindt langs beide lijnen 
plaats; uiteindehjk vindt confrontatie en onderlinge aanpassing plaats vooral op het 

36 



gedetailleerde en concrete niveau van het projectplan en het gemeentelijke bestem
mingsplan, waar — vermoedelijk na inspraak — de formele besluitvorming (beLcem-
mingsplan) eveneens tot in detail is geregeld. 
Bij een dergelijke gang van zaken zouden het MLTP en het streekplan uitsluitend een 
rol als een soort tussenstap in het proces van uitwerking spelen. Nu is dat op z'n 
minst merkwaardig omdat: 

— formeel gezien de provincie een grote verantwoordelijkheid draagt in het ruimte
hjke beleid; juist het streekplan vormt een zeer belangrijk kader voor integrale 
belangenafweging en de provincie zal dus zeker geen genoegen nemen met een 
"uitwerkingsfunctie" 

— in de praktijk het sectordepartement het zwaartepunt van zijn beleidsvorming 
eerder zal leggen bij zijn MLTP omdat dit concrete projecten in een geihtegreerd 
programma onderbrengt; men zal daar wellicht zelfs de neiging hebben het 
MLTP voor het structuurschema uit te laten lopen en dat laatste te zien als 
niet veel meer dan het vastleggen van ruimtehjke claims op langere termijn 

Samenhangend met de vraag op welk niveau afweging van belangen plaats vindt en 
de feitelijke bestuurlijke beslissingen genomen worden, komt ook de vraag naar 
voren bij welk plan de bevolkingsinspraak het best plaats kan vinden. Koppelt men 
inspraak aan ieder van de plannen dan wordt iedereen hoorndol; het zou bijvoor
beeld betekenen dat de bewoners van G vijfmaal op de bres moeten in verband met 
het wegproject in hun gemeente, maar hun verhaal iedere keer weer anders in moeten 
kleden. Tot dusver werd overigens aan het MLTP geen inspraak gekoppeld, maar het 
is opvallend dat de Tweede Kamer hier anders over bhjkt te denken dan de regering; 
bij de behandeling van het structuurschema Drink- en Industriewatervoorziening werd 
een motie aangenomen om ook aan het MLTP (daar 1 O-jarenplan geheten) inspraak 
te koppelen. 

Dit alles overziend en kennis nemend van bijvoorbeeld de adviezen van de Raad van 
Advies voor de Ruimtehjke Ordening over de reeds verschenen structuurschema's, 
kom ik tot een eerste voorlopige conclusie, namelijk dat de plaats en de consequen
ties van een structuurschema in het geheel van de beleidsvorming op verschillende 
overheidsniveau's nog geenszins duidehjk is en dat met name op beide uitwerkings-
hjnen de vraag is waar het zwaartepunt ligt: bij het structuurschema, ofwel bij 
MLTP en streekplan? Deze vraag dient zeker ook gesteld te worden bij het structuur
schema verkeer en vervoer waar ik nu verder op in wil gaan. 

5. En nu het structuurschema verkeer en vervoer. 

Verkeer en vervoer nemen in de ruimtehjke ordening een bijzondere plaats in. Van
af het begin van de functionele benadering in de stedebouw, bijna een halve eeuw 
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geleden, wordt verkeer beschouwd als één van de vier "sleutelfuncties" naast wonen, 
werken en recreëren * ) . 
Ook in het regeringsbeleid wordt die bijzondere plaats van het verkeer en vervoer er
kend. In de Tweede Nota Ruimtehjke Ordening (1966) werd een apart hoofdstuk aan 
verkeer en vervoer gewijd, waarin een aantal maatregelen voor een geïntegreerde aan
pak op alle bestuursniveau's werd aangekondigd. In dezelfde Tweede Nota werd het 
structuurschema Hoofdwegen gepubhceerd; niet meer dan een kaart met toehchting, 
maar toch de voorloper van de huidige structuurschema's. In de Oriënteringsnota 
(1973) kregen verkeer en vervoer ruime aandacht, onder meer in de beleidsdoelstel
lingen die de kern van dit stuk vormen. De Verstedelijkingsnota (1976) presenteerde 
de beleidsvoornemens van de regering over spreiding, verstedehjking èn mobiliteit, 
onder welk begrip men in het betreffende stuk niet anders dan verkeer en vervoer 
bleek te beschouwen. Volledigheidshalve moet worden opgemerkt dat dit alles (nog) 
niet veel concrete resultaten heeft opgeleverd. De in de Tweede Nota aangekondigde 
maatregelen moeten nog steeds uitvoering krijgen en als dat gebeurt zal het, blijkens 
mededelingen in de Verstedehjkingsnota, in aanzienlijk verzwakte vorm zijn * * ) . 
Overigens bleef het onderwerp mobihteit in de Verstedehjkingsnota sterk onderbe
licht en werd daarin, evenals in de Oriënteringsnota., voor de concrete uitwerking van 
het beleid verwezen naar het uit te brengen structuurschema verkeer en vervoer. 
Welnu, dit stuk ligt nu ter tafel en staat ter discussie. Het komt in grote trekken ge
nomen overeen met wat ik U hiervoor aangaande het structuurschema in het alge
meen schetste. Toch zijn er verschillen met de eerder verschenen structuurschema's 

— die voor Drink- en Industriewatervoorziening en voor Electriciteitsvoorziening — 
uiteraard verband houdende met de bijzondere positie die verkeer en vervoer in de 
ruimtehjke ordening innemen. 

Die verscliUlen zijn, kort samengevat: 
— verkeer en vervoer vormen een complexer verschijnsel, sterker verweven met het 

gehele maatschappehjke gebeuren, dan de andere nutsvoorzieningen 
— naar verschijningsvorm maar ook naar institutioneel kader zijn verkeer en vervoer 

sterker gedifferentieerd; vele bestuurlijke instanties houden zich met verschillen
de onderdelen of aspecten van verkeer en vervoer bezig; in het structuurschema 
wordt dan ook terecht behoorhjk aandacht besteed aan de differentiatie in over
heidstaken en — verantwoordelijkheden 

Het begrip sleutelfuncties is gebruikt in overeenstemming met de tekst van het originele 
"Charte d'Athènes", waarin gesproken wordt over "fonctions clefs"; in de Nederlandse 
planologische beroepspraktijk wordt hetzelfde begrip om de een of andere reden vaak 
aangeduid met "facetten". 
Structuurschema Verkeer en Vervoer blz. 217. In de Tweede Nota Ruimtelijke Ordening 
(1966) werd een aanvulling van het Besluit Ruimtelijke Ordening (BRO) aangekondigd met 
de verplichting om in de opstelling van gemeentelijke structuur- en bestemmingsplannen 
verkeers- en vervoersplannen op te nemen. Blijkens mededeling in de Verstedelijkingsnota 
is deze gedachte losgelaten. Wèl — maar dat is veel zwakker — zal voorgesteld worden in het 
BRO een artikel op te nemen dat voor de genoemde ruimtelijke plannen ook onderzoek op 
het gebied van verkeer en vervoer gepleegd moet worden. 
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— de wisselwerking tussen verkeer en vervoer en de ruimtelijke ontwikkeling is 
intensiever dan bij de diverse nutsvoorzieningen; deze wisselwerking heeft naar 
beide zijden waarde als beleidsinstrument 

— de betrokkenheid van individuele burgers en organisaties is relatief groter bij ver
keer en vervoer dan bij de verschillende nutsvoorzieningen; mede hierdoor is de 
publieke aandacht sterk op het verkeer- en vervoersbeleid gericht 

Dit alles onderstreept de bijzondere betekenis van een zo breed mogelijk opgezette 
discussie over dit structuurschema. In dit symposium staat de wetenschappelijke be
nadering voorop. Dat wil zeggen dat niet primair aan de orde is de opportuniteit als 
beleidsstuk, maar vragen die zich richten op de realiteitswaarde van de gekozen aan
pak en de systematiek en de logische opbouw van het betoog in dit structuurschema. 
In mijn uiteenzetting zal ik allereerst (in par. 6) kort aandacht schenken aan de lo
gische opbouw, het hoe van het structuurschema, vervolgens uitvoerig (in paragrafen 
7, 8 en 9) ingaan op de inhoud, het wat, en tenslotte in een beknopte balans (para
graaf 10) trachten een kort antwoord op, het waarom te geven. 

6. De opbouw; zigzaggen. 

Het beleid wordt in een vijftal hoofdstukken gepresenteerd, waarvan het laatste 
een samenvatting van de voorgaande vormt en als Planologische Kern Beslissing 
(PKB) in de besluitvorming het grootste gewicht heeft. Veel van wat in de hoofd
stukken wordt gebracht, krijgt een onderbouwing in een drietal bijlagen. 
Men kan zelf een zekere logica brengen in de opbouw van het betoog door bij lezing 
te zigzaggen tussen de hoofdstukken en de bijlagen; hoofdstuk 4 vormt daarbij een 
— noodzakelijke — zijstap. De lees-opbouw wordt dan: 

- 1. Inleiding 
A. Beschrijving van het bestaande vervoerssysteem 
- 2. Hoofddoelstelling en richtlijnen 
B. Beleidsverkenningen 
— 3. Het te voeren beleid 
C. Mogelijke bezwaren bij een aantal projecten 
- (4. Bestuurlijke en procedurele aspecten) 
— 5. Samenvatting tevens PKB 

7. De probleemperceptie: oppervlakteverkenning. 

De eerste vanuit wetenschappelijk oogpunt relevante vraag is hoe men de maatschap
pelijke werkelijkheid in het onderhavige beleidsstuk heeft benaderd. In de geschetste 
opbouw is dit te leren uit bijlage A, waarvan ik de meest representatieve onderdelen 
kort wil beschouwen: 
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— A2. biedt een historische beschouwing die wel interessant is maar beschrijvend 
van karakter bl i j f t en nauwelijks verbanden legt met dieperliggende oorzaken. Als bij
voorbeeld de snelle algemene motorisatie vanaf 1960 aan de orde is, wordt dat gewe
ten aan de grotere hoeveelheid vrije tijd en de hogere welvaart, die leidden tot een 
grotere verplaatsingsbehoefte en tegelijkertijd beschikbaarheid van de auto * ) . Daar is 
op zich niets tegen in te brengen maar het is wel erg algemeen gesteld. De vraag hoe 
het geld voor die auto op tafel kon komen wordt niet gesteld. Was dat wel gebeurd 
dan had men een verband kunnen leggen met de toegenomen kredietmogehjkheden, 
de veranderde instelling ten aanzien van het geld lenen, de fiscale aftrekbaarheid van 
de rente, en vermoedelijk ook overheidsmaatregelen in de sfeer van huurbeheersing 
en sociale voorzieningen * * ) . Ruimtehjk gezien was daarbij van belang het over- en 
onderdruksysteem wat betreft de huisvestingsmogelijkheden in de stad en de kleine 
buitengemeenten. De financiële middengroepen konden, en moesten ook wel, naar 
buiten om een woning te krijgen. Vele kleine gemeenten speelden daar graag op in 
mede omdat wat betreft de infrastructuur de kost daar niet voor de baat uit behoef
de te gaan. In deze historische beschouwing is een kans gemist om fundamentele 
samenhangen met het maatschappelijke gebeuren aan te geven. 

— A4. stelt het keuzeproces voor de verkeersdeelnemer aan de orde. Deze subpara
graaf biedt een functionalistische rationalisatie die enkele rare kronkels vertoont. Als 
ik bijvoorbeeld — in een serieuse poging om te begijpen — enkele zinnen terugbreng 
tot hun harde kern dan staat er * * * ) : " ' t Nut (van de verplaatsing) vloeit voort uit de 
behoefte en de behoefte wordt bepaald door ' t nut". Iets verder kunnen we, op de
zelfde wijze tot de kern teruggebracht, lezen: "Culturele waarden bepalen de beleving 
van 't nut en daardoor de identiteit van de behoefte". Ik heb er bezwaar tegen dat 
het begrip culturele waarden uitsluitend in verband wordt gebracht met nutsbeleving 
en ik acht het anderzijds — nu het waardenbegrip is aangeraakt — een tekortkoming 
dat geen enkele indicatie wordt gegeven van het besef dat waarden als vrijheid en on
afhankelijkheid voor velen juist in verkeer en vervoer een deel van hun expressie kun
nen vinden. 

— A5. bevat een beschrijving van het bestaande verkeers- en vervoerstelsel. Hieruit 
komen inderdaad bepaalde problemen naar voren vooral wat betreft de capaciteit van 
de infrastructuur in verband met de motorisatie en wat betreft de rentabiliteit van 
het openbaar vervoer in verband met de sterk gestegen loonkosten. Overigens bhjft al
les wel erg aan de beschrijvende kant en dan nogal uitvoerig. U wist misschien nog 
niet dat de gemiddelde voertuigbezetting van een fiets 1 is, maar dat kunt TJ in dit 
stuk dan lezen. Die voor de streekbus is 13; misschien is het dit ongeluksgetal dat de 

*) Structuurschema Verkeer en Vervoer blz. 111. 
**) Zie bijvoorbeeld drs. M.E. Beek, Analyse verstedelijkingsproces (interne RPD nota, 

1974). 
***) Structuurschema Verkeer en Vervoer blz. 116. 
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problemen in het streekvervoer kan verklaren. Voorts is het interessant te lezen *) 
dat de lengte van het spoorwegnet 2832 km bedraagt en dat er 329 stations zijn, zo
dat — zo staat het er — de gemiddelde afstand tussen de stations 7,5 km is. Dit laat 
bij mij wel twijfels rijzen over de rekenkundige capaciteiten van de auteurs, want ik 
kom zelf als ik het deelsommetje maak op 8,6 km, maar wat dan nog? Ook wil ik U 
niet onthouden dat de prijselasticiteit in de "mustsfeer" lager is dan in de "lustsfeer", 
die overigens niet zo opwindend is: het gaat om winkelen en familiebezoek * * ) . Deze 
zaken illustreren dat er vraagtekens gezet kunnen worden bij de relevantie van althans 
een deel van de gegevens die in deze uitvoerige beschrijving bijeen zijn geveegd. 

— A6. gaat in op de milieu- en sociaal-economische aspecten van verkeer en ver
voer. Ook deze subparagraaf is alleen beschrijvend. In de zeer summiere beschouwing 
over de sociaal-economische aspecten beperkt men zich tot de meest directe elemen
ten, zoals de werkgelegenheid in het verkeer zelf, en wordt geen verband met in
komens- en bestedingspatronen gelegd, laat staan met begrippen als levensstijl en so
ciale communicatie. In verhouding veel aandacht krijgen de milieu-aspecten, maar de 
relevantie van een aantal uiteenzettingen blijft onduidelijk. Waarom moet bijvoor
beeld het begrip "peelrandbreuk" ***) er bij worden gesleept en waarom komt in de 
alinea over luchtverontreiniging zonder voorafgaande verklaring de cryptische mede
deling uit de lucht vallen dat "met betrekking tot de bermbespuiting kan worden ge
steld dat thans een ander regime ter zake wordt gehanteerd" * * * * ) . Deze zin heeft 
voor mij net zo veel informatiewaarde als voor Wim Kan de mededeling over de 
stationsluidspreker: " 't plok is over". 

Samenvattend kan ten aanzien van de probleemperceptie gesteld worden dat in bij
lage A een nuttige beschrijving van het verkeer en vervoersstelsel is gegeven, en dat 
daarbij ook een aantal problemen naar voren komt. Bij dat alles is meer op de effec
ten en consequenties van verkeer en vervoer gelet dan op de oorzaken en factoren 
erachter. De dieperliggende samenhangen met het hele maatschappeüjke gebeuren 
zijn zodoende niet belicht. Dat is jammer omdat juist verkeer en vervoer sterk ver
vlochten zijn met het hele sociale en economische stelsel, zoniet het cultuurpatroon. 
Het is daarom jammer omdat als de probleemperceptie oppervlakkig is, het bijna 
onvermijdelijk is dat de geboden oplossingen beperkt blijven tot een docteren aan 
symptomen. 

8. Doelstelling moet, doelstelling is goed! 

De opstap naar het beleid wordt gemaakt in hoofdstuk 2 (Hoofddoelstelling en 
richtlijnen) en bijlage B (Verkenningen). In eerste ronde zal ik slechts de eerste 
drie paragrafen van bijlage B in mijn beschouwing betrekken. 

*) Structuurschema Verkeer en Vervoer blz. 128. 
**) Structuurschema Verkeer en Vervoer blz. 131. 

***) Structuurschema Verkeer en Vervoer blz. 147. 
****) Structuurschema Verkeer en Vervoer blz. 153. 
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De hoofddoelstelling is niet gefundeerd. Weliswaar wordt verwezen naar het Meer
jarenplan Personenvervoer (MPP, 1975) maar daarin werd wat betreft de hoofddoel
stelling vooruitgegrepen op het structuurschema. Ook een probleemanalyse of een 
probleemstelling waarop de hoofddoelstelling zich zou kunnen baseren, ontbreekt. 
De systeembeschrijving van bijlage A duidt wehswaar iets van de problematiek aan 
maar verdient zeker niet de naam van probleemanalyse (zie vorige paragraaf). Een 
probleemstelling wordt in het structuurschema pas gegeven (in B3) na introductie 
van de hoofddoelstelling en confrontatie daarvan (in B2) met de systeembeschrij
ving van bijlage A. (Iemand die in dit structuurschema op zoek is naar hoofdzaken, 
moet wel in staat zijn tot mentaal trapezewerk). De confrontatie in paragraaf B2 
wekt overigens op een aantal punten de indruk van een rechtvaardiging achteraf 
van de hoofddoelstelling, terwijl de problematiek zoals geschetst in B3 meer de 
aanduiding van (neven)effecten van verkeer en vervoer is dan van oorzaken en sa
menhangen. 
Bij dit alles dringt zich de parallel met de medische wetenschap op die ik — in het 
verlengde van bepaalde woorden van minister Westerterp in het MPP — vorig jaar 
op deze plaats trok in mijn beschouwing over het mobiliteitsaspect in de Verste
delijkingsnota * ) . Ook toen kon ik mij namelijk verbazen over het feit dat in het 
regeringsbeleid de "therapie" kan worden aangegeven vóórdat de "diagnose" is 
gesteld. Daar heb ik een beschouwing aan vastgeknoopt over de rol van doelstel
ling in het planningproces en over de relatie tussen probleemstelling en doelstel
ling. In die beschouwing werd onder meer gesteld dat doelstelling vanouds in goede 
plannen de explicitering is van alles in het planningproces dat dient om gericht te 
blijven werken en niet — zoals in de recente doelstellingsmode zo vaak gebeurt — 
beperkt mag worden tot het begin van het planningproces om er daarna als een 
monoliet boven te blijven hangen. 
Welnu, de hoofddoelstelling in het structuurschema li jkt zowel naar samenstel
ling als naar doorwerking een schoolvoorbeeld van zo'n monoliet. Hij is samen
gevat in een lange samengestelde zin waarvan het begin — en dat is de kern — luidt: 
"het tegemoetkomen aan de vraag naar vervoer van personen en goederen uitslui
tend voorzover de bijdrage aan het welzijn van de gemeenschap per saldo positief 
is". Als de kern van de hoofddoelstelling van het verkeers- en vervoersbeleid "het 
tegemoetkomen aan de vraag .." is, komt dat op mij niet over als een geïnspireerd 
en creatief, maar als een passief volgend en reagerend beleid. De saldoregeling in 
het tweede deel van de kernzin geeft blijk van een boekhouders-mentaliteit. Dat 
alles is wel bedroevend gelet op de structurele effecten en de sterke verwevenheid 
van juist verkeer en vervoer met alle mogelijke aspecten van het maatschappelijk 
leven. Ik zou — als ik hetzelfde vaagheidsniveau zou hanteren — de voorkeur hebben 
gegeven aan een formulering in de geest van "het scheppen van de condities voor een 
veelzijdig verkeers- en vervoerstelsel dat op harmonische wijze de samenleving dient". 

*) Gepubliceerd in Tijdschrift voor Stedebouw en Volkshuisvesting, mei 1976; i.h.b. paragraaf 
4, De invloed van de achterliggende doelstellmgsconceptie op de beleidsvorming. 
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Het tweede deel van de bovengeciteerde kernzin van de hoofddoelstelling houdt een 
beperking in. Ook de rest van de hoofddoelstelling bestaat uit beperkingen, alle ver
vat in even goed bedoelde en vage formuleringen. De hoofddoelstelling is nader uitge
werkt — dat staat er en dat suggereert een soort deductief proces — in 42 richtlijnen. 
Tegen de meeste daarvan is op zich niet zoveel in te brengen maar ze zijn vaak te vaag 
om er bij de "lagere" plannen mee te kunnen werken; ook zijn ze vaak slordig gefor
muleerd, soms zijn ze tegenstrijdig, soms zouden ze beter met elkaar gecombineerd 
kunnen worden en soms zijn ze zo vanzelfsprekend dat het haast beledigend voor 
derden is om ze als richtlijn gepresenteerd te krijgen. Ter illustratie licht ik er enkele 
uit: 

— t.a.v. het tweede deel van de kernzin (zie boven) die uitwerking krijgt in richtlijn 
5: "Een ontwikkeling van verkeer en vervoer wordt nagestreefd waarbij met de 
belangen van toekomstige generaties rekening wordt gehouden" *) . Naièvelijk 
heb ik tot nu toe in de mening verkeerd dat alle overheidsbeleid daarmee reke
ning hield! 

— t.a.v. het verkeersveiligheidsaspect dat onder meer uitwerking krijgt in richtlijn 
20 waarin gesteld wordt dat " .. het verkeersongevallengebeuren (moet) worden 
teruggedrongen met name door vermindering van het aantal verkeers-doden en 
-gewonden" * * ) . Wat is nu eigenlijk doel en wat is middel? 

— t.a.v. de formuleringen in enkele richtlijnen waarin gesproken wordt over het vol
doen aan "minimum eisen" alsook over "scherpe (realiseerbare) normen" * * * ) . 
Mij lijken deze formuleringen dubbel op. 

— t.a.v. richtlijn 38: "De maatschappelijke kosten van verkeers- en vervoersvoorzie
ningen dienen in principe aan de gebruikers in rekening te worden gebracht" * * * * ) . 
Het komt mij voor dat het hier gaat om een principiële politieke keuze die niet 
zonder meer als sectorrichtlijn kan worden gepresenteerd. 

Volledigheidshalve moet ik vermelden dat de hoofddoelstelling en richtlijnen in 
hoofdstuk 5 — de planologische kernbeslissing — weer opduiken, maar daar in een 
vorm die een correctie nodig maakt op een deel van mijn eerder genoemde bezwaren, 
althans ten aanzien van de richtlijnen. Deze zijn hier evenwichtiger, sommige zijn 
samengevoegd en de formulering is zorgvuldiger. Bij dat alles zou ik ze bij voorkeur 
uitgangspunten hebben genoemd en niet richtlijnen. De vraag die dan nog rest is 
waarom in hoofdstuk 2 de ministers' onwaardige, wat slordige uitspraken gehand
haafd zijn? 
Samenvattend kan ik stellen dat zowel naar inhoud als naar methodiek het structuur
schema aan waarde had kunnen winnen als in hoofdstuk 2 in plaats van de "mono
liet" van de doelstelling, een goede probleemstelling was gegeven. Daarbij had men 

*) Structuurschema Verkeer en Vervoer blz. 13. 
**) Structuurschema Verkeer en Vervoer blz. 16. 

***) Structuurschema Verkeer en Vervoer blz. 16 en 17. 
****) Structuurschema Verkeer en Vervoer blz. 19. 
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zich al ten dele kunnen baseren op de overwegingen van B2 en B3 en op de achter de 
thans gepresenteerde hoofddoelstelling en richtlijnen liggende veronderstellingen. In 
het algemeen durf ik de stelling te verdedigen dat een beleidsnota — in tegenstelling 
tot een planvoorstel — behoort uit te monden in een doelstelling en er niet mee be
hoort te beginnen. 

9. Het beleid; schraal maar niet onrealistisch. 

In het tweede deel van bijlage B vindt een afbakening van de beleidsruimte plaats. 
Dat gebeurt schetsmatig, reden waarom er op een aantal punten nog wel vraagtekens 
te plaatsen zijn. Toch kan de uitwerking van de drie grensalternatieven in B4 en B5 
mijns inziens beschouwd worden als een goed voorbeeld van hoe met enige durf en 
fantasie een beleidsstudie kan worden opgezet. Het is jammer dat door alles heen de 
druk van de budgettaire tekorten voelbaar bl i j f t ; dat maakt de mogelijkheden beperkt 
en dat betekent dat ieder reëel beleid op dit moment een schrale indruk zal maken. 
De uitwerking van het beleid vindt plaats in hoofdstuk 3 en krijgt zijn neerslag in 
hoofdstuk 5. Dat gebeurt zowel naar onderscheiden geografische gebieden als naar 
deelsectoren van het verkeers- en vervoerstelsel. Die uitwerking is — zoals te ver
wachten was — concreter ten aanzien van het hoofdwegennet en het spoorwegennet 
dan ten aanzien van het stedelijk verkeers- en vervoerbeleid. Met name wordt een 
lijst met fasering en toelichting van bestaande en te realiseren verbindingen gegeven. 
Hoewel niet op alle punten even duidelijk is waarom juist deze selectie is gemaakt, 
schept de publicatie van deze lijst wel duidelijkheid over de beleidsvoornemens en 
maakt publieke discussie mogelijk. Bij die concrete uitwerking vormen de overwe
gingen uit bijlage C een waarborg voor een realistische benadering. Deze bijlage be
handelt de "mogelijke bezwaren bij het reahseren van nieuwe wegverbindingen en 
raillijnen". 

Het zou te ver voeren om op de onderdelen van het beleid in te gaan. Ik ga daarom 
geheel voorbij aan de opgesomde verbindingen en volsta overigens met enkele alge
mene kanttekeningen: 

— Ten aanzien van de rol en de betekenis van het openbaar vervoer — elders heb ik 
ervoor gepleit over publiek vervoer te spreken — is een duidelijker filosofie ge
wenst. In het structuurschema wordt het openbaar vervoer benaderd ofwel als 
minimale voorziening voor vervoersarmen ofwel als compensatie voor het ver
lies aan verplaatsingsmogelijkheden voor de auto *) . Een duidelijke plaatsbepa
ling van het publieke vervoer vraagt niet alleen om een kwantitatieve plaatsbepa
ling. Naar vervoersomvang zal het bij weinig wijzigende omstandigheden immers 
ook een complementaire functie blijven behouden benevens een sterk structure
rende invloed in de ruimtehjke ontwiWceling en zelfs een soort stormvloed
kering kunnen vormen voor calamiteuze gebeurtenissen als een oliecrisis. 

*) Structuurschema Verkeer en Vervoer blz. 27/28, 34 en S4/SS. 
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— Een aantal malen wordt het begrip essentieel in verband met verkeerscomponen-
ten gebruikt, echter niet steeds in dezelfde betekenis *) . In navolging van de 
Tweede Nota Ruimtelijke Ordening zou een afbakening van het begrip essentieel 
verkeer gewenst zijn tot: openbaar vervoer, taxi's, goederenvervoer voor de in 
het centrum gevestigde zaken, bodediensten, vuilafvoer, straatreiniging en poli
tie, brandweer en ambulances. 

— Het verkeers- en vervoersplan wordt weliswaar enige malen genoemd maar komt 
nog steeds niet erg duidehjk uit de verf * * ) . 

— Het is teleurstellend dat er niet meer experimenten zowel met alternatieve tech
nieken als exploitatievormen worden aangekondigd. 

— Bijlage C roept gedachten op over de Milieu Effect Rapportage. Het lijkt gewenst 
dat in het structuurschema wordt aangegeven hoe deze t.z.t. in de procedures zal 
worden ingepast. 

— Verschillende beschouwingen doen de vraag rijzen of met het oog op veiligheid, 
geluidshinder, e.d. in plaats van apart aan te geven woonerven niet een drastische 
algemene omkering van de voorrangs- en snelheidsregels gewenst is * * * ) . Daarbij 
zou in beginsel moeten gelden dat de auto geen voorrang heeft en niet harder 
dan 30 km mag behalve daar waar is aangegeven dat dat wel mag. 

Samenvattend kan ten aanzien van het beleid gesteld worden dat het een wat schrale 
maar geen onrealistische indruk maakt en voorts blijk geeft van een zekere oneven
wichtigheid wat betreft de mate van concreetheid ten aanzien van delen van het stel
sel op nationaal niveau (hoofdwegen en railhjnen) in vergelijking met die op de lagere 
overheidsniveau's. 

10. Samenvatting en balans. 

Bij toetsing aan de in paragraaf 3 gegeven beleidsmotieven voor de opstelling van een 
structuurschema kan ten aanzien van het Structuurschema Verkeer en Vervoer ge
constateerd worden dat: 

— ten behoeve van het ruimtehjke beleid zeker iets meer zicht is gegeven op de 
claims die de verkeers- en vervoerssector ook op langere termijn stelt 

— het voor de sector zelf nuttig is dat een lange termijn-visie is opgesteld die een 
open besluitvorming mogelijk maakt, ook al worden daar weinig of geen alter
natieven bij geboden 

— althans voor de nationale verbindingen een basis geboden wordt om het inzicht 
in de ruimtehjke en financieel-economische uitvoerbaarheid verder te verdiepen 

— de mogelijkheid van confrontatie en een zekere afweging met andere belangen 
geboden wordt 

*) Structuurschema Verkeer en Vervoer op blz. 23, 27, 61. 
**) Zie ook noot **) op blz. 38. 

***) Structuurschema Verkeer en Vervoer op blz. 23, 27, 61. 
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— voor de lagere overheden iets meer duidelijkheid over het beleid is gegeven, al
thans ten aanzien van beleidsvoornemens voor de verbindingen op nationaal 
niveau 

De verschijning van dit structuurschema kan dus zeker positief gewaardeerd worden. 
Toch stelt het — mede door eerder gewekte verwachtingen — in een aantal opzichten 
teleur. De visie en diepgang zijn beperkt; vooral de grotere structurele verbanden met 
de sociale, economische en ruimtehjke ontwikkeling zijn niet aan bod gekomen. Dat 
betekent dat dit structuurschema ook niet meer geworden is dan de beschrijving van 
een sectorbeleid met wat ruimtehjk relevante gevolgen; de complexe oorzaken-con
stellaties van ruimtehjke ontwikkelingen — van cruciaal belang voor het aandeel dat 
het "ruimtelijk facetbeleid" in dit structuurschema had kunnen hebben — worden 
niet verwerkt. Tot een werkelijke integratie van het sectorbeleid met het ruimtehjke 
facetbeleid is het niet gekomen. 
Het tekort aan visie en diepgang kan mede verklaard worden door de onduidelijke 
probleemstelling die ontstaat doordat de oppervlakkige systeembeschrijving te snel 
in het licht van een niet goed gefundeerde of verantwoorde doelstelling is geplaatst. 
Het structuurschema is onevenwichtig in de zin dat de uitspraken over de hoofdwe
gen en railhjnen vele malen concreter zijn dan de- beleidshjnen voor de deelsectoren 
van het verkeer en vervoer en voor de "lagere" overheden. De stap van de algemene 
beleidsuitgangspunten, richtlijnen, e.d. naar de lijst van concrete verbindingen is wel 
groot maar de bij de afzonderlijke projecten gegeven overwegingen maken een goede 
bestuurlijke en publieke discussie mogelijk. 
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VERKEERSSTRUCTUUR EN RUIMTELIJKE STRUCTUUR 

door Prof. Dr. L.H. Klaassen 
Regionaal en Sociaal-Economisch Onderzoekswerk 

Erasmus Universiteit Rotterdam 

1. Inleiding. 

De wederzijdse beihvloeding van de verkeersstructuur, beter gezegd, van de verkeers
infrastructuur en de ruimtelijke structuur komt in het Structuurschema Verkeer en 
Vervoer beter naar voren dan in welke vorige regeringsnota dan ook. Men heeft in 
deze nota niet alleen met succes getracht duidelijk te maken dat het ruimtelijk beleid 
door een verkeersbeleid ondersteund dient te worden, doch ook dat een ruimtelijk 
beleid zijn eisen stelt aan de infrastructuur omdat iedere ruimtehjke structuur weer 
andere verkeersstructuren oproept. In het hoofdstuk betreffende de ruimtelijke or
dening (bedoeld wordt vermoedelijk ruimtehjke structuur) en het verkeers- en ver
voerssysteem lezen we: "verkeer en vervoer zijn een afgeleide van ruimtelijke orde
ning en met name van het grondgebruik" *) . 
Even later wordt op dezelfde pagina gezegd: "Dat er overigens in de voorsteden 
woongebieden konden ontstaan was een gevolg van de aanwezigheid van verkeersver
bindingen. Infrastructuur is immers een voorwaarde voor ruimtelijke ontwikkelingen, 
nodigt uit tot het in exploitatie nemen van gronden voor bepaalde doeleinden, moti
veert tot grondgebruik, kan soms een moeilijk te weerstane impuls zijn tot minder 
gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. Over de wijze waarop en de mate waarin de be
schikbaarheid, de kwaliteit en capaciteit van verkeersverbindingen mensen leiden tot 
beshssingen bij de keuze van hun plaats om te wonen, te werken, te recreëren, onder
wijs te genieten etc. is nog weinig bekend". Even verder lezen we: "De feitelijke ont
wikkeling sinds 1966 heeft niet tot de gewenste ruimtelijke structuur geleid. Nog 
vóórdat wegverbindingen tot stand waren gekomen zien we reeds een grote uitbouw 
van een aantal suburbane stedeÜjke gebieden. Het grote aantal jaarlijks te bouwen 
woningen is hierbij een factor van doorslaggevende betekenis gebleken. Het gebrek 
aan planologisch instrumentarium om aan ongewenste ontwikkelingen een halt te 
kunnen toeroepen was er de oorzaak van dat na de bouw van weg- en oeververbin
dingen naar bepaalde suburbane gebieden deze ongewenste ontwikkeling alleen nog 
maar werd versterkt". 

Het is buitengewoon verheugend dat in het Structuurschema Verkeer en Vervoer de
ze zaak zo duidelijk en eerlijk wordt behandeld. Er wordt precies gezegd waar het op 
staat en op niet mis te verstane wijze wordt aan de wetenschap duidelijk gemaakt 
dat er voor haar hier een zeer groot terrein braak ligt waarop bijdragen door de 

*) Structuurschema Verkeer en Vervoer blz. 113. 
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beleidsinstanties met vreugde zullen worden begroet. In het volgende zal getracht 
worden op deze problematiek nader in te gaan. Allereerst zal het probleem nader om
schreven worden. Daarna zal gepoogd worden aan te geven in welke richting wellicht 
een oplossing gevonden zou kunnen worden. 

2. De probleemstelling. 

Hoewel in het voorgaande de probleemstelling reeds omschreven werd als de weder
zijdse beihvloeding van ruimtelijke structuur en verkeers(infra)structuur, is het zinvol 
te trachten een preciezere omschrijving van het probleem te geven. Daartoe onder
scheiden we om te beginnen twee soorten beslissingen van gezinshuishoudingen en 
van bedrijfshuishoudingen. De eerste soort beslissingen is die van het kiezen van een 
woonplaats resp. een vestigingsplaats. De tweede soort beslissing betreft het ruimte
lijk gedrag dat uit deze vestigingsplaatskeuze voortvloeit. De keuze van woon- resp. 
vestigingsplaats geschiedt uiteraard niet onafhankelijk van de ruimtehjke mogelijk
heden die ieder van de denkbare vestigingsplaatsen biedt, terwijl het ruimtelijk gedrag 
dat zich in feite demonstreert na keuze van de vestigingsplaats weer geenszins onaf
hankelijk is van de gekozen vestigingsplaats. 

Zeggen we nu dat er over deze afweging van keuzemogelijkheden op beide gebieden 
nog weinig bekend is dan is dit maar ten dele waar. Er bestaan allerlei analyses van 
vestigingsplaatskeuze van bedrijven, van migratiebewegingen, van gezinshuishoudin
gen zowel als bedrijfshuishoudingen. De vestigingsplaatsanalyse wordt sinds lang be
oefend en de resultaten van onderzoekingen op dit punt kunnen ons op vele gebieden 
zinvolle informatie verschaffen. Ook zijn er talloze analyses van het ruimtelijk gedrag 
van in het bijzonder gezinshuishoudingen vanuit een bepaalde woonplaats. Recreatie
studies, distributie-planologisch onderzoek, studies naar de herkomst van leerlingen 
van scholen, analyses van het woon-werkgedrag enz. geven ons inzicht in velerlei as
pecten van het ruimtelijk gedrag vanuit de woonplaats van het gezin. Men kan natuur
lijk niet zeggen dat onze kennis op dit punt volmaakt is. Dat is geenszins het geval. 
Wél dat er veel kennis voorhanden is, die ons toch, indien op systematische wijze ge
bundeld, nader inzicht in het verkeersgedrag zou kunnen verstrekken. De vraag is 
evenwel of deze informatie relevant is voor een verkeersinfrastructuurpolitiek, respec
tievelijk een ruimtehjke politiek. Deze vraag roept een andere vraag op, nl. waaruit 
die informatie zou dienen te bestaan om haar relevant te maken voor deze politieken. 

Laten we eens als een voorbeeld het winkelgedrag kiezen. Dat is een gedrag dat nogal 
wat verkeer met zich meebrengt en derhalve relevant is voor de infrastructuurpoli-
tiek. Aangezien het mede bepaald wordt door de spreiding van inkoopmogelijkheden 
in de ruimte is het mede van belang voor de ruimtehjke politiek omdat inzicht in de 
reactie van de consument op alternatieve ruimtelijke structuren van het winkelappa
raat indicaties kan geven over de consequenties van deze alternatieve structuren. Bo
vendien heeft een dergelijk onderzoek nog betekenis op vele andere terreinen, nl. 
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voor de kleinhandel zelf, voor de kwaliteit van de door binnensteden vervulde func
ties, voor de vakverenigingen die geihteresseerd zijn in de werktijden van het perso
neel in winkels, welke werktijden weer van invloed zijn op de kwaliteit van de gele
verde diensten, enz.. Alle reden dus om een dergelijk onderzoek te doen. In feite ge
beurt dat dan ook. Momenteel lopen er in Nederland verschillende Zgn. distributie-
planologische onderzoekingen die niet alleen door het gebruiken van een veel mooier 
woord dan winkelonderzoek doch ook door een verbeterde systematiek van de aan
pak een wezenlijk hogere status hebben verkregen dan zij vroeger plachten te bezit
ten. 

Wat is er nu nodig voor een behoorlijk distributie-planologisch onderzoek? Sinds het 
doel is het verklaren van het koopgedrag van individuele huishoudens, betekent dit 
dat getracht moet worden te verklaren wat er door een huishouden wordt gekocht (in 
afhankelijkheid van inkomen, gezinssamenstelling, leeftijd, enz.), waar er wordt ge
kocht, beter gezegd op welke wijze de inkopen worden gespreid over de verschillende 
inkoopcentra en buurtwinkels (in afhankehjkheid van de kwaliteit dezer centra, de 
vervoermogehjkheden en de parkeergelegenheid), welke vervoermiddelen er gebruikt 
worden (in afhankelijkheid van de afstand en het aanbod van vervoermogehjkheden), 
hoe frequent er ingekocht wordt (in afliankelijkheid van afstanden en vervoermoge
hjkheden), hoeveel er ingekocht wordt vanuit de werkplaats van de gezinsleden, 
welke bedragen er uitgegeven worden, welke invloeden er uitgaan van het aangeboden 
assortiment per inkoopcentrum en het daar heersende prijsniveau, welke invloed er 
uitgaat van de overige voorzieningen in inkoopcentra zoals horeca-voorzieningen, 
voetgangerszones, ontspanningsmogelijkheden etc. In deze laatst uitgesproken zin, 
wellicht de langste ter wereld, zijn geen problemen genoemd die irrelevant zijn voor 
het inzicht in het koopgedrag en alle daaraan verbonden consequenties. Om inzicht 
te krijgen in de wijze waarop de consument zich gedraagt, moeten we dit soort ana
lyses uitvoeren. We kunnen ook geen factoren weglaten voordat kwantitatieve ana
lyse aannemelijk heeft gemaakt dat ze irrelevant zijn voor het koopgedrag. Bepaalde 
factoren kunnen ook relevant zijn in een bepaalde situatie en irrelevant in een andere. 
Zelfs kan het koopgedrag in de ene regio verschillend zijn van dat in een andere regio. 
Analyses tot dusverre uitgevoerd wijzen er zeer duidelijk op dat zeer zeker het koop
gedrag verschillend is voor verschillende goederencategorieén. De reisweerstand is 
voor de dagelijkse goederen wezenlijk groter dan voor de goederen die met geringere 
frequentie worden ingekocht. 

En hebben we dit alles onderzocht, dan hebben we nog alleen maar de vraagzijde van 
het probleem bezien. De aanbodzijde kan met de voorhanden kennis natuurlijk ge
makkelijker geanalyseerd worden maar dat wil nog niet zeggen dat er geen aanvullen
de analyses zouden moeten plaatsvinden. Grondprijzen, mogelijkheden tot het ver
krijgen van personeel, aard van de winkelvoorziening (gespecialiseerde zaken, groot
bedrijven, zelfbedieningszaken), toegankelijkheid en verwachte bevolkingsontwikke
ling van het vestigingsgebied enz. spelen naast het koopgedrag van de bevolking een 
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wezenlijke rol in de beslissing van ondernemers een bedrijf te vestigen. Pas als beide 
soorten analyses gemaakt zijn kan iets over de verdere toekomst worden gezegd. 

Keren we nu terug naar ons probleem dan blijkt dat een zeer omvangrijke analyse 
met consumentenenquêtes, reistijdenschattingen voor de onderdelen van het ver-
keersnetwerk, winkelinventarisatie en heel veel computerwerk nodig is om na te gaan 
welke de verkeersstromen zullen zijn die resulteren uit het koopgedrag van het indivi
duele huishouden en van welke factoren dit koopgedrag en dus ook de verkeersstro
men die daaruit voortvloeien afhankelijk zijn. De gedachte aan de olifant die een 
muis baart, dreigt zich hier op te dringen, zij het dan dat we hier niet met een gelijke
nis te doen hebben maar met de voor de onderzoeker verheugende doch voor de poli
ticus treurige waarheid. Het probleem is uitermate gecompliceerd en het heeft weinig 
zin te doen alsof dit niet het geval is. 

We dienen dan voorts te bedenken dat we op deze weg voortgaand, nog maar slechts 
één stapje hebben gedaan. Slechts het winkelen, één van de vele motieven om aan het 
verkeer deel te nemen, hebben we bezien. We zeiden niets over het recreëren, het 
schoolgaan, het bezoek aan culturele instellingen, het bezoek aan vrienden, familie
leden en relaties en, last but not least, over het woon-werkgedrag. We zeiden evenmin 
iets over de vestigingsplaatsbeslissingen van bedrijven van allerlei soort die onderling 
ook ruimtehjk afhankelijk zijn en die de grondslag vormen voor de oriëntatiepunten 
van de gezinshuishoudingen. 

En voorts, we zeiden nog niets over het feit dat de reisweerstanden die we in ieder 
van deze partiële analyses gebruiken in feite o.m. resultanten zijn van de verhoudin
gen tussen verkeersomvang en capaciteit van de infrastructuur, die eigenhjk endogene 
grootheden zijn, doch in ieder van de partiële analyses als exogeen worden be
schouwd. 

En waarover we ook niets zeiden was de vraag of niet de vestigingsplaats van gezins
huishoudingen wederom bepaald wordt door werkmogelijkheden, voorzieningen
niveau, recreatiemogelijkheden, woonomgeving, etc. Dit alles uiteraard weer in afhan-
kehjkheid van gezinsgrootte, -samenstelling, leeftijd, voorkeursstructuren, autobezit, 
etc., etc. 

Het Structuurschema Verkeer en Vervoer zegt hierover op pag. 115: 
"Het verplaatsingspatroon wordt sterk beihvloed door persoonlijke omstandigheden-
als leeftijd, geslacht, inkomen, opleiding, belangstellingssfeer, gezin, woonplaats, 
werkplaats. Ten dele is van een wisselwerking sprake, de keuze van woon- en werk
plaats wordt mede bepaald door de vervoermogehjkheden". 

Samengevat: het probleem is eenvoudig te formuleren als de noodzaak van een nade
re analyse van het wederzijds verband tussen infrastructuur en ruimtehjke structuur 
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doch dit is niet meer dan een erg luchthartige omschrijving van het werkeüjke pro
bleem. Dit verband doet zich in zo een enorme verscheidenheid voor en wordt bo
vendien nog zodanig door algemene maatschappeüjke ontwikkelingen beihvloed 
dat we de hoop op een snelle en simpele oplossing wel rustig op kunnen geven. De 
weg die ingeslagen moet worden zal dan ook niet de Lo wry-weg kunnen zijn. Deze 
is te vergelijken met die van het tweebaansgedeelte van rijksweg 9 dat ons slechts 
naar Schagen voert, waar we niet moeten zijn, en niet naar Den Helder, waar we 
wèl moeten zijn. 

3. De alternatieven. 

In het zojuist gestelde hggen de beide alternatieven besloten. Het eerste alternatief 
is het moeihjke. Het omvat alle detailanalyses die nodig zijn om het verkeersgedrag 
te verklaren doch door hun aard tevens verklaringen van alle andere voor de ruimte
lijke planning relevante gedragingen opleveren. Bezien we deze weg vanuit het ver-
keersstandpunt alléén dan is het zonder twijfel een zeer lange weg waarbij men, om 
het op zijn Oostenrijks te zeggen, ogenschijnlijk met de kerk om het kruis heenloopt. 
Bezien we het evenwel vanuit een algemeen maatschappelijk standpunt, waarvan het 
verkeersaspect er één is, dan levert de analyse een breed spectrum van informatie op 
dat op vele terreinen het inzicht verdiept en op vele wijzen de overheidspolitiek op 
relevante gebieden kan ondersteunen. Het lijkt alsof de laatste zienswijze de enig 
juiste kan zijn. De erkenning dat de rol van het verkeerssysteem slechts goed bestu
deerd kan worden in een maatschappelijke context impliceert de erkenning dat de 
studie van die maatschappelijke context noodzakelijk is. Dat de studie dan op vele 
andere terreinen zinvolle informatie oplevert is als een bijkomend doch zeer aanzien
lijk voordeel te zien. 

Beseft dient natuurlijk wel te worden dat, ook wanneer het totale model in vele de
tails zou zijn onderzocht en daarmee een goede opvulling van het op het NEI ont
wikkelde SPAMO-model zou zijn verkregen, het model op zich nog niet geschikt is 
om als geihtegreerd ruimtehjk en verkeersmodel te kunnen dienen. Om het model 
om te kunnen vormen tot een verkeersmodel zal een aggregatieprocedure moeten 
worden toegepast die zijn focus heeft op het verkeer en op de doorslaggevende 
ruimtehjke aspecten. 

Op gelijke wijze zal het SPAMO-model op weer andere wijze moeten worden ver
dicht indien het gebruikt moet worden als arbeidsmarktmodel of als bedrijfsvesti-
gingsplaatskeuzemodel. Iedere focus heeft zijn eigen aggregatieprocedure nodig. 
Hoe deze aggregatie zou dienen te verlopen is nog niet geheel duidehjk al is er wel 
een begin mee gemaakt. Zeker is wel dat, al naar gelang van het probleem, van ver
schillende regio-grootten gebruik zal dienen te worden gemaakt. Hierop zal nog 
nader worden teruggekomen. 
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Een andere mogelijkheid ware direct aan te vangen met het geaggregeerde model. Een 
niet zonder meer te verwerpen motief daarvoor zou kunnen zijn dat het macro-gedrag 
minder grilhg verloopt dan het micro-gedrag en een studie daarvan dan ook op een
voudiger wijze kan plaatsvinden. Voorts, zo kan men stellen, zijn de verkeersconse-
quenties van ieder motief om aan het verkeer deel te nemen gelijk. Of iemand uit A 
in B gaat winkelen of daar een vriend bezoekt is irrelevant vanuit verkeersstandpunt. 
Belangrijk is dat hij een rit maakt en de neiging om die rit te maken groter wordt bij 
gunstige verkeersomstandigheden en kleiner wordt bij ongunstige verkeersomstandig
heden. 

De posities die beide modellen innemen is een beetje te vergelijken met die van de 
micro- en de macro-modellen in de economie. Gesteld wordt wel dat een macro
model alleen maar dan een zinvol model kan worden indien het een geaggregeerd 
micro-model is terwijl anderzijds gesteld wordt dat macro-modellen zodanige regel
matigheden vertonen dat het erachter liggende zeer gecomphceerde micro-gedrag 
eigenlijk irrelevant is. Nu dient hier onmiddellijk, bij verteld te worden dat de zaken 
ook op dit vlak niet meer zijn wat ze plachten te zijn. Aan macro-modellen worden 
steeds meer eisen gesteld. Sectoren dienen te worden onderscheiden, de positie en 
ontwikkeling van regio's moet eruit blijken, het model moet inzicht geven in het 
energieverbruik, de behoefte aan gastarbeiders, etc. Het macro-karakter van deze 
modellen begint daardoor langzamerhand wat te vervagen naarmate meer informatie 
op lager niveau geëist wordt. 

Zo gezien is het probleem niet zozeer of we micro-modellen zullen bouwen of 
macro-rnodehen, doch veelmeer op welk aggregatieniveau we terecht wensen te 
komen en vanuit welke richting dit aggregatieniveau het beste bereikt kan worden, 
vanuit de micro-analyse of vanuit de macro-analyse of rechtstreeks. 

Vanuit verschillende hoeken worden de laatste tijd lofwaardige pogingen onderno
men voor een rechtstreekse benadering. In ons land is het proefschrift van Veldhui-
sen en Kapoen *) daarvan een goed voorbeeld. Het bl i j f t evenwel moeilijk om een 
definitieve keuze te doen over de optimale benadering van het algemene probleem. 
De reden daarvan is de volgende: 

Een variabele die een strategische rol speelt in de aggregatie is de regiogrootte. Hoe 
groter immers de regio's waarmee gewerkt wordt, des te geringer worden ook de 
varianties van grootheden als leeftijd, gezinssamenstelhng en inkomen van de bevol
king. Geringere varianties van variabelen betekenen dat deze variabelen als verkla
ringsgrond voor verschillen tussen regio's minder belangrijk worden. Dit maakt de 
analyse eenvoudiger en pleit voor een macro-aanpak. Evenwel kan het zijn dat we 
ons met deze meer macro-aanpak zodanig van het probleem verwijderen dat de hele 
analyse zinloos wordt. Denken we in Nederlandse provincies dan heeft distributie-
planologisch onderzoek geen enkele zin meer. We hebben ons bij de aggregatie tevens 

*) Een regionaal Locatiemodel: de formulering van een planningsmodel alsmede de toetsing 
van de in het Planningsmodel vervatte theorie. Dr. K. J. Veldhuisen en Dr. L . L . Kapoen, 

3 < : Utrecht. 1977. 



van het probleem verwijderd. De regio's waarin we denken kunnen ook te klein zijn. 
Een vestigingsanalyse van olieraffinaderijen op het niveau van de Nederlandse gemeen
ten heeft geen enkele zin. Deze activiteiten oriënteren zich op grote markten waarvan 
de schaal zelfs die van Nederland verre te boven gaat en binnen die markten op grote 
infrastructuurelementen die slechts op weinige plaatsen voorhanden zijn. Weer andere 
activiteiten hebben een tussenliggende regio-grootte als relevante regio. 

De oorzaak hiervan is uiteraard dat de afstandsgevoeligheid van sommige activiteiten 
groot is en van andere gering. Zouden we alles via de regio-grootte onder één noemer 
brengen dan kunnen daar dan ook nooit relevante conclusies uit voortvloeien voor 
de invloed van de infrastructuur op de ruimtelijke structuur. We krijgen dan een zin
loos gemiddelde. 

Veeleer ligt het voor de hand de analyse uit te voeren op verschillende regionale 
niveaus, bepaald door de aard van de groepen activiteiten die worden onderzocht. 
Het is waarschijnlijk hier dat de middenweg die we nodig hebben het beste kan wor
den aangelegd, dus door de introductie van een hiërarchie van modellen waarbij 
ieder model door zijn eigen aggregatieniveau in de vorm van een van de onderzochte 
groep van activiteiten afhankelijke gemiddelde regio-grootte gekenmerkt wordt. Een 
indeling die bijv. ook in grove trekken kan aansluiten bij de indeling van het totale 
verkeer in buurtverkeer, lokaal en regionaal verkeer. 

4. Een mogelijke oplossing. 

Accepteren we deze gedachtengang dan hebben we eigenlijk al min of meer een 
keuze gemaakt uit de mogelijke benaderingen die zoeven werden gepresenteerd. 
Een hiërarchieke indeling van simultaan te hanteren modellen veronderstelt im
mers kennis van de afstandsweerstanden van alle activiteiten. Pas als deze bekend 
zijn kan een zinvolle indeling naar grootte van de afstandsweerstand en dus naar 
regio-grootte worden gemaakt. Dit pleit er dus voor de lange weg te volgen en voort 
te gaan met het meten van reisweerstanden voor alle relevante activiteiten. Begon
nen wordt dan dus op het micro-vlak. 
Al naar gelang de analyse voortschrijdt kan dan aan de hand van de verkregen resul
taten beoordeeld worden wat op het micro-vlak behandeld moet worden omdat het 
op macro-vlak onanalyseerbaar zou worden en wat op een hoger hiërarchiek niveau 
thuishoort. De a-priori keuze micro of macro komt daarmee te vervallen. Alles krijgt 
zijn eigen relevant niveau. 

Natuurlijk is hiermee het probleem nog niet opgelost. Er blijven verschillende vragen 
open. Eén daarvan is de wijze waarop de op de verschillende regionale niveaus ont
wikkelde modellen in elkander grijpen en gezamenlijk in bepaalde ruimtelijke patro
nen en verkeerspatronen resulteren. Dit kan uiteraard eerst gebeuren wanneer de 
modellen voorhanden zijn, doch reeds nu kan wel gesteld worden dat dit probleem 
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geen eenvoudig probleem is. Ook is nog niet duidelijk welke de beleidsinstrumenten 
zullen zijn die uit de analyse zullen volgen. Wel valt te verwachten dat de analyse zal 
leiden tot een hiërarchie van instrumenten overeenstemmend met de hiërarchie van 
de modellen en waarschijnlijk ook tot het inzicht dat de effectiviteit van planolo
gische instrumenten, waaronder die betrekking hebbend op de verkeersinfrastruc
tuur, afneemt naarmate het hiërarchieke niveau van het model hoger wordt, beter 
gezegd, de afstandsgevoeligheid van de activiteit geringer wordt. 

Door de modellen op te zetten op de wijze zoals aangeduid, dus door er in feite één 
model van te maken waarvan de structuur tot op zekere hoogte recursief in de ruimte 
is en dus toch een fasengewijze benadering mogelijk wordt, wordt wellicht een moge
lijkheid geschapen om té gedetailleerde micro-analyses en té globale macro-analyses 
te vermijden. 

Het is wel zeker dat vooraleer dit werk is voltooid er nog vele auto's over de Neder
landse wegen zullen rijden. Het is een uitdaging aan de wetenschap die in vriendelijke 
termen in het m.i. voortreffelijke Structuurschema Verkeer en Vervoer is verwoord 
en waarop door ons allen op adequate wijze gereageerd zal dienen te worden. 
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HET STRUCTUURSCHEMA V E R K E E R EN V E R V O E R 
VANUIT DE S T E D E L I J K E OPTIEK 

door drs. A. de Groot 
Sector Stadsontwikkeling van de dienst Publieke Werken Amsterdam 

1. Binnen de stad vindt een permanente discussie plaats over de kwaliteit en kwan
titeit van het Verkeer en Vervoer. Bij deze maatschappelijke discussie is de stede-
delijke overheid ten nauwste betrokken. 

De stad is een brandpunt van activiteiten, welke sterk onderling verweven zijn. 
Voor alle sociaal-economische processen is communicatie een levensvoorwaarde. 
De kwaliteit van het vervoerstelsel is dan ook bepalend voor het ontwikkelen of 
het afsterven van functies. 

Behalve een sociaal-economisch systeem is de stad een gebouwde vorm, welke 
voor honderdduizenden mensen het milieu is, waarin zij een groot deel van hun 
leven doorbrengen. De kwaliteit van hun bestaan wordt in belangrijke mate be
paald door de verkeerskwantiteiten, waar zij als voetganger bewoner of werker 
mee geconfronteerd worden. 

Het is op dit punt, dat er een permanente discussie plaats vindt. Dit komt tot 
uitdrukking in de behoefte aan bereikbaarheid van de binnenstad en tegelijker
tijd de behoefte aan het autovrij maken van vele straten, zowel in de binnenstad 
als de gordels daaromheen. 

Een ander voorbeeld is de behoefte aan vrije trambanen naar de binnenstad en de 
overlast, welke radialen en ringwegen daardoor ondergaan en dan vooral de be
woners en de bedrijven van deze normale stadsstraten. Het functioneren van het 
ene stadsdeel roept repercussies op in de omliggende buurten. Dit krijgt nog een 
extra dimensie door de veranderingen, welke de stad ondergaat. In 1973 was het 
zo, dat van alle autokilometers, die tesamen de verkeersdruk in Amsterdam be
palen, in het avondspitsuur de helft afkomstig was uit de stad en de andere 
helft van buiten de stad. Bij het openbaar vervoer was het in prestatie gemeten 
zelfs 40-60. 

De discussie.' hoe functioneert de stad en wat is tolerabel voor een goed milieu, 
strekt zich daarmee uit tot stad en omringend stadsgebied. 

Veel van de discussies speelt zich af tussen burgers onderling en soms op de 
meest aggressieve wijze. Het feit, dat het om gemeenschapsbelangen gaat, maakt 
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het echter noodzakelijk, dat de stedelijke overheid een centrale rol speelt en wel 
door op grond van uitvoerige analyses en afwegingen een taakstelling te presente
ren wat voor ogen staat aan bereikbaarheid per openbaar vervoer, per auto, per 
fiets en te voet. De consequenties van deze taakstelling voor de onderscheidene 
stedelijke miheus moeten daarbij duidehjk aangegeven worden. 

De vorm van deze presentatie zal, als het voor de kortere termijn gaat, zijn in de 
vorm van een algemeen circulatieplan of van buurtcirculatieplannen. Voor deze 
plannen zal met verschillende groeperingen uit de stedelijke samenleving overleg 
worden gevoerd. Dit is het moment, dat de stedehjke overheid leiding gaat ge
ven aan de discussie door zo helder mogelijk de conflictstof ter tafel te brengen 
en de te maken keuzen toe te lichten en daarin een standpunt te bepalen. 

Hiermede kom ik dan bij het kernpunt van deze stelling in relatie tot het struc
tuurschema: Wat reikt dit schema nu aan voor deze standpuntbepaling? Ik kom 
daarop straks terug. 

De stad is een veranderend fenomeen, zowel onder invloed van algemeen maat
schappelijke krachten als tengevolge van het verkeers- en vervoersysteem. Ook bij 
deze processen is de stedelijke overheid ten zeerste betrokken. 

In het raam van deze korte inleiding is het uiteraard onmogelijk om wat dieper in 
te gaan op de herstructurering van stad tot stadsgewest. In de Verstedelijkings
nota is een aantal principes van de grotere stadsgewesten aangeduid, maar nog 
slechts in contouren uitgewerkt. Ik wil een paar kanttekeningen maken om aan 
te duiden, met welk een zorg het verdergaande verstedelijkingsproces omringd 
moet worden. 

Ik noemde zojuist de versterking van de relatie tussen stad en ommeland (het 
gaat dan om het stadsgewest Amsterdam) afgeleid uit verkeerscijfers. Van be
lang is daarbij de veranderende verhouding tussen autogebruik en openbaar 
vervoergebruik. Sinds 1960 is het aantal openbaar vervoergebruikers tussen 
Amsterdam en regio gelijk gebleven, terwijl het autogebruik is verdrievoudigd. 
Analyse leert, dat de auto alle groei in de relatie met de regio voor zijn rekening 
heeft genomen. Binnen de agglomeratie is er hoofdzakelijk sprake van een ver
schuiving van fiets naar auto met eveneens een constant openbaar vervoerge
bruik. In gordels gezien hebben binnenstad en 19e eeuwse wijken een overwe
gend openbaar vervoergebruik; de buitenste stadsdelen een overwegend auto
gebruik. 

In maatschappelijk opzicht begint het beeld zich af te tekenen, dat de vóór
oorlogse stadsdelen de laagste inkomensgroepen huisvesten en dat dit geleide
lijk oploopt via de na-oorlogse stadsdelen naar het omringend gewest. 



Een veranderende stad aan de binnenkant en een vernieuwende stad daarbuiten. 
Een openbaar vervoerstad aan de binnenkant en een autostad daaromheen. Zou 
dit beeld werkelijkheid worden, dan is het duidelijk, dat dit ingrijpende invloed 
zal hebben op het fenomeen stad. De in het vaandel staande levendigheid van de 
binnensteden, de culturele en economische functies zullen wij dan over enige 
jaren met geheel andere ogen bezien. Dit is niet het streven van de Rijksoverheid, 
noch van de lagere overheden. Ik kan daarbij opnieuw verwijzen naar de Verste-
delijkinsnota en naar het voorliggende Structuurschema onderdeel: Het concre
te beleid in hoofdzaken (blz. 86). 

Maar indien dit niet gewild wordt — en dan kom ik tot mijn stelling — dan zal 
de overheid hierin een duidelijke rol moeten spelen. 

Stedelijk inrichtingsbeleid en verkeers- en vervoerbeleid moeten dan een ondeel
bare eenheid zijn. Auto- en openbaar vervoerbeleid moeten dan voor een stads
gewest als geheel geen tegenstellingen vertonen, wil het.ene stadsdeel zich niet 
ontwikkelen ten koste van het andere. Het feit, dat een verplaatsing twee uitein
den heeft, betekent nu eenmaal, dat. voor beide uiteinden een gelijk beleid moet 
worden gevoerd. 

Voor de stedelijke overheid zijn de belangrijkste middelen in dit geheel het 
structuurplan in het kader van het stadsgewestelijke plan en het verkeers- en ver
voerplan als onderdeel van het structuurplan. 

Opnieuw dan de vraag: welke handreiking doet het Structuurschema in de rich
ting van de herstructurering van de steden? 

De belangrijke rol, welke de gemeentelijke overheid heeft, moet gestalte krijgen 
in planologische zin in bestuurlijke zin en in financiële zin. 

Er zijn verschillende kaders om tot beleidsintegratie te komen. Het planolo
gische kader is daarbij een uiterst belangrijke. In dit verband kom ik tot de vol
gende kanttekeningen bij het Structuurschema. 

In de eerste plaats ontkom ik niet aan de indruk, dat er een nogal belangrijk 
verschil is tussen hetgeen over de ontwikkeling van stadsgewesten is geschreven 
in de verstedelijkingsnota en soms ook in de woordkeus van het Structuurschema 
en de niettemin schriele manier, waarop dit in concrete zin is uitgewerkt in het 
Structuurschema. 

In de Verstedelijkingsnota is een poging gedaan om de reikwijdte in tijd uitge
drukt aan te geven van het stadsgewest. Een ontwikkelingsstrategie hiervoor 
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wordt in het vooruitzicht gesteld door de passage dat door het verkeers- en ver
voerbeleid neergelegd in het Structuurschema Verkeer en Vervoer de verstede-
hjkingsdoelstellingen mede bereikt kunnen worden. En terecht, want het gaat 
om een fundamentele bezinning op de functies ten aanzien van de vervoerstel-
sels en het opbrengen van een visie mede om tijdig tot reserveringen te kunnen 
komen. 

Ziende nu naar de concrete uitwerking ten aanzien van stedelijk en stadsgewes
telijk vervoer in het Structuurschema dan komt de laconieke zin voor (blz. 55) 
dat in de grotere stadsgewesten het railvervoer een belangrijke rol speelt en dit 
ook in de toekomst het geval zal zijn. De visie strekt nog even verder, want ver
volgd wordt met de zin, dat bij nieuwe projecten en bij heroverwegingen als ge
volg van veranderende situaties alle beschikbare en in aanmerking komende 
vervoertechnieken in beschouwing zullen worden betrokken. Op dezelfde blad
zijde nog wordt de uitkomst van de verkenning al gemeld, nl. dat bij forse ste
delijke uitbreidingen, uitbreiding van de tramnetten zal worden overwogen. 
Enige beschouwing van meer fundamentele aard wat voor de ontwikkeling van 
de stadsgewesten in termen van rail gewenst zou zijn, ontbreekt. 

De rekensom is kennelijk van te voren gemaakt. Metro mag niet meer; spoor
wegen mondjesmaat. Ik denk zo, dat de beide verantwoordelijke bewindshe
den elkaar gepasseerd zijn met hoge kruissnelheid en gunstige weersomstandig
heden (afwikkelingsniveau A). 

Een tweede kanttekening bij het schema van even trieste aard is, dat er geen 
blijk wordt gegeven in het schema, dat openbaar vervoerbeleid en autobeleid 
tot integratie zijn gebracht. Noch ten opzichte van hun ondersteunende taak 
ten opzichte van de stadsgewestelijke ontwikkeling, noch ten opzichte van el
kaar. In feite wordt een beleid gepresenteerd, dat zowel auto- als openbaar 
vervoervoorzieningen met name daar kunnen uitbreiden, waar zij toch al domi
neren (m.a.w. vraagvolgend). Dit zal ertoe leiden, dat de integratie steeds moei
lijker wordt en zowel de auto-overlast in de stad en de groei van het autogebruik 
aan de stedelijke randen zal doorzetten. Met alle door mij geschetste gevolgen 
voor de stedelijke functies. 

Een derde kanttekening is, dat over de parkeervoorzieningen bij het wonen 
nauwelijks perspectief wordt geboden. Dit probleem, dat bij de stadsvernieu
wing van fundamenteel belang is voor de toekomstige kwaliteit van het leef
milieu, wordt afgedaan met de zin, dat parkeervoorzieningen vaak alleen met 
hoge kosten getroffen kunnen worden en in vele gevallen met betrekking tot de 
stedehjke inrichting tot onontkoombare compromissen moeten leiden. Wat 
betekent de zin dan in de gele pagina's op blz. 86 dat het verkeers- en vervoer
beleid gericht zal zijn op de verbetering van de leefbaarheid van vooral de oudere 
woon-en verblijfsgebieden. 
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Concluderend is het schema in samenhang met de Verstedelijkingsnota, m.a.w. 
wat de planologische aspecten betreft, teleurstellend. 

Wat in de richting van de steden gewenst is — en hierbij kom ik tot de verdere uit
werking van mijn stelling — is de noodzaak van een stedelijk verkeers- en vervoer
plan als onderdeel van het stedelijke structuurplan. Een dergehjk plan zou na vast
stelling door Gemeenteraad en de Rijksoverheid een belangrijk ontwückehngsinstru-
ment moeten worden voor de stadsgewesten. Met een dergelijk plan kunnen de ge
meentebesturen ook de permanente discussie ingaan met burgers en onderscheidene 
belangengroepen. 

Het beschikken over een dergelijk plan is ma. zelfs noodzakelijk bij de gekozen 
procedure van periodiek herzien en bijstellen van de visies. 
Er moet dan wat de steden betreft over een toetsingskader worden beschikt en als 
zodanig kan het verkeers- en vervoerplan functioneren. 

Tenslotte nog enkele opmerkingen over het bestuurlijke en financiële kader. 

In de procedure van het periodiek herzien van het Structuurschema zou passen het 
ontwikkelen van een goede overlegstructuur met de lagere overheden. Zoals het er 
nu uitkomt legt het Rijk zijn plannen vast in structuurschema's. De richtlijnen be
palen de kaders, waarin met het Rijk kan worden gepraat; voor de nationale ver
bindingen moet ruimte worden gereserveerd in de plannen van de lagere overheden. 
Beroep op deze procedures is mogelijk via de normale parlementaire behandeling. 
Op deze manier wordt bijvoorbeeld een gemeente in de positie geplaatst van een 
belangengroep of een pressiegroep. 

Binnen de gedachte van het z.g. complementair bestuur zou het mogelijk moeten 
zijn tot afstemming te komen over en weer, waarbij het stedelijke verkeers- en 
vervoerplan een belangrijke rol zou moeten spelen. 
Het planologische kader krijgt op deze wijze een functie bij de bestuurlijke afstem
ming. Deze rol kan nog worden vergroot door het sluitstuk van de financiën (Hier
door krijgt de rol in feite een goede inhoud). 

Het bli jf t voor mij onbegrijpelijk dat de verschillende beleidsvelden auto en open
baar vervoer zo ver blijven doorgetrokken, dat met gescheiden budgetten wordt 
gewerkt. Na alles wat in het Structuurschema gezegd is over integratie en onderlinge 
afstemming is het hoogst verwonderlijk dat het financiële integratiekader niet wordt 
gehanteerd. En ik pleit dan ook voor het integrale Verkeers- en Vervoerfonds *) . 

*) Inmiddels is bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, blijkens de memorie van toelich
ting op de begroting 1978, een stelsel van nationale verkeers- en vervoersrekeningen in voor
bereiding. De bedoeling van dit stelsel is de geldstromen in het geheel van het verkeer en 
vervoer zichtbaar te maken en met elkaar in verband te brengen, inclusief de externe effec
ten. 
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Ik doe dit in de relatie ook tot de stadsgewestelijke verkeers- en vervoerplannen. 
Voor een goede ondersteuning hiervan zou een financiële delegatie naar de lagere 
overheden noodzakelijk zijn. Goede afspraken over het verkeers- en vervoerplan 
zouden uitgewerkt moeten worden via meerjarenplannen t.b.v. de stadsgewesten 
en de steden. 
Het integrale Verkeers- en Vervoerfonds zou hiervoor de basis moeten leveren, mede 
ten oplossing van de onrendabele investeringen voor het bewonersparkeren in de 
stadsvernieuwing. 

Ziende naar de belangrijke rol van de stedelijke overheden in de discussie over het 
verkeer en vervoer dan constateer ik, dat hiervoor planologische, bestuurlijke en 
financiële middelen ontwikkeld moeten worden, IK moet helaas tegelijk vanuit de 
stedelijke optiek constateren, dat het Structuurschema aan de uitwerking van deze 
problematiek nog niet is toegekomen. 

De huidige procedure wordt gekenmerkt door beslismomenten met korte overleg
situaties tussen hogere en lagere overheden. 
Omvang en complexiteit van de stedelijke problematiek enerzijds en anderzijds het 
komen tot wederzijdsheid en betrokkenheid over en weer, maken het noodzakeUjk 
tot permanente overlegsituaties te komen. Hierin ligt ook de mogelijkheid van in
breng voor de (grote) steden van kennis van de eigen situatie en de behoeften. 
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